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  هاللي،  شده حفاظت  آن در منطقه عوامل مؤثر بربرخي گياهي و  ايگونهبررسي تنوع 

  استان خراسان رضوي
  2و فرشيد معمارياني 1، جميل واعظي*1، حميد اجتهادي1فاطمه سخنور

  شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم، گروه زيستمشهد،  1
  شناسي علوم گياهي، گروه گياه  دانشگاه فردوسي مشهد، پژوهشكدهمشهد،  2

  8/3/94 :تاريخ پذيرش  19/4/93: تاريخ دريافت
  چكيده

با  .قرار دارد گناباد و بجستان حدفاصل دو شهراستان خراسان رضوي هكتار در  63495منطقه حفاظت شده هاللي با مساحت 
و برخي  اين منطقه اناي گياهبررسي تنوع گونهمنظور  هزيست، اين تحقيق ب اي در حفاظت از محيطتوجه به اهميت تنوع گونه

ماهوري و كوهستاني و نيز سه عرصه با مديريت چراي متفاوت  در اين راستا سه ايستگاه دشتي، تپه. شدعوامل مؤثر بر آن انجام 
 هادر اين عرصه بندي شدهطبقه - تصادفي روشبه  يمترمربع 1  قاب 236با برداشت  از پوشش گياهي برداري نمونه. شدانتخاب 

- نرمكمك برداري و با هاي حاصل از نمونهبر اساس داده اي گونهتنوع هاي عددي و پارامتري  شاخصبرخي از . انجام گرديد

بر  .و ارتباط تنوع با عوامل فيزيوگرافي و نوع مديريت چرا تعيين شدمحاسبه شد هاي مختلف در عرصهافزارهاي تنوع زيستي 
كمترين يكنواختي داراي  18/0 كامارگوبا شاخص داراي بيشترين غنا و  76/9با شاخص مارگالف هستاني ايستگاه كواين اساس 

در بررسي اثر چرا، . گياهي نشان ندادند ايگونه جهات شيب در دو ايستگاه تپه ماهوري و كوهستاني تأثير زيادي در تنوع. بود
تأثير مثبت بارندگي بر . در عرصه چراي متوسط ديده شد) 36/0 كامارگوو  82/4، شانون 31/8مارگالف (بيشترين مقدار تنوع 

هاي توزيع  با برازش مدل. اثبات شد پياپي با بارندگي متفاوت،ايستگاه كوهستاني در دو سال  هاي داده ميزان تنوع نيز از مقايسه
از طرف ديگر ايستگاه . مدل لگ نرمال تأييد گرديد هاي كوهستاني و تپه ماهوري با فراواني، انطباق كل منطقه و نيز ايستگاه -رتبه

  .بوداي در اين ايستگاه  نمايانگر اثر مخرب دخالتهاي انساني بر تنوع گونهدشتي با مدل لگاريتمي انطباق بيشتري داشت كه 

  هاللي  حفاظت شده  ، منطقهعوامل فيزيوگرافي، چراگياهي،  ايگونهتنوع  :كليديهاي  واژه

  hejtehadi@um.ac.ir :، پست الكترونيكي05138762227: نويسنده مسئول، تلفن *

  قدمهم
است و » تنوع حيات«شناختي يا تنوع زيستي  تنوع زيست

به گوناگوني در همه سطوح سازماندهي زيست شناختي 
هاي طبيعي و   سازگان بومها به  انسان). 26(گردد  برمي

ازجمله غذا، انرژي، هواي  ،آورند خدماتي كه آنها فراهم مي
با توجه به افزايش ). 27(هستند وابسته ... پاك، آب و

محيطي و  هاي زيست جمعيت و بهمراه آن افزايش آلودگي
تخريب محيط زيست و منابع طبيعي، موضوع انقراض 

تمدن بشري محسوب عنوان تهديدي بزرگ براي  هها ب گونه

اطالع از اهميت و ارزش منابع ژنتيكي در ). 6(شود  مي
ها و نقش غير قابل انكار آنها در توالي،   سازگان بوم

. كند ضرورت و اهميت شناخت اين منابع را دوچندان مي
هاي گياهي يا جانوري،  از دست دادن هر يك از گونهالبته 

از اين رو،  .خسارت جبران ناپذيري در پي خواهد داشت
تواند مانعي در راه  هاي موجود مي حفاظت از تمامي گونه

  ).3(وقوع خسارات جبران ناپذير باشد 
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حيوانات علفخوار كه مستقيما از گياهان سبز تغذيه 
 ،چرا. زنند كنند، خسارت بزرگي به پوشش گياهي مي مي

هاي  گونه. كند برگها، گلها و بذرهاي گياه را كم مي
هاي  بينند و گونه خوشخوراك بيشترين آسيب را مي

توانند از آسيب در امان باشند و حتي  غيرخوشخوراك مي
البته حيوانات . با حذف رقابت، از اين موقعيت استفاده كنند

ها و بذرها به گياه  با تسهيل گرده افشاني و انتشار ميوه
   ).23(كنند  مك ميك

شيب بر گراديان   ارتفاع از سطح دريا، جهت شيب و درجه
 نيز وجود آب. رطوبت، نور و دماي محيط مؤثر است

ويژه در  هب مهمي در پوشش گياهي  فاكتور محدود كننده
مراتع كشور ما بطور عمده در ). 28(بياباني است  نواحي

ه به با توج. اند مناطق خشك و نيمه خشك واقع شده
عنوان  همحدوديت رطوبتي باالي اين مناطق، بارندگي ب

مهمترين شاخص اقليمي در تعيين ميزان توليد و تركيب 
  ).16(باشد  هاي مرتعي مورد توجه مي گياهي اين عرصه

هاي فراواني در رابطه با تنوع زيستي انجام  تاكنون پژوهش
در اي كه  با مطالعه) 2005(بادانو و همكاران  .شده است

دريافتند  ،اي شيلي انجام دادند زارهاي مناطق مديترانه بلوط
هاي جنوبي منجر به افزايش  كه كاهش رطوبت در دامنه

اجتهادي و همكاران ). 25(شود  تنوع در اين دامنه مي
اي گياهان دو رويشگاه متفاوت از نظر  تنوع گونه) 1381(

را با در حوزه آبخيز سد طرق ) قرق و تحت چرا(چرا 
ان نتايج آن. هاي عددي تنوع مقايسه كردند كمك شاخص

نشان داد كه رويشگاه قرق نسبت به رويشگاه تحت چرا 
اي باالتري  يكنواختي و تنوع گونه ،اي داراي غناي گونه

تركيب فلورستيكي و ) 1384(مصداقي و رشتيان  .)4( است
اي مراتع قشالقي يكه چنار استان گلستان را در  غناي گونه

زار مورد بررسي قرار دادند  زار، علفزار و بوته يپ بيشهسه ت
ويژه  ههايي كه بارندگي ب و به اين نتيجه رسيدند كه در سال

هاي يكساله  در بهار مساعد است، بذرهاي بسياري از گونه
  رود باال ميبشدت اي  شوند و غناي گونه و فصلي بيشتر مي

)20( .  

اي بر روي تنوع زيستي  از آنجايي كه تا كنون هيچ مطالعه
است، هدف انجام نشده منطقه حفاظت شده هاللي گياهي 

اين گياهي در  اي گونهتنوع  بررسي از انجام اين پژوهش
ها براي ساير  تا منجر به ايجاد پايگاهي از داده استمنطقه 

ي شود و بتواند راهكارهاي مناسب مطالعات پوشش گياهي 
با توجه به تأثير  .ه دهدئحفاظت هر چه بهتر منطقه ارابراي 

عوامل مختلف زيستي و غيرزيستي بر تنوع، تالش شده 
است اثر برخي از اين عوامل بر روي تنوع گياهي منطقه 

  .مورد بررسي قرار گيرد

  مواد و روشها
 1376از سال » هاللي  حفاظت شده  منطقه« :معرفي منطقه

به  1385و در سال معرفي عنوان منطقه شكار ممنوع  هب
هكتار  63495مساحت آن . دشحفاظت شده تبديل   منطقه

و در حدفاصل شهرهاي گناباد و بجستان در استان خراسان 
منطقه هاللي در گستره خود . رضوي واقع شده است

است و  دشتي و تپه ماهوريتركيبي از مناطق كوهستاني، 
بر اساس طبقه بندي اقليمي دومارتون داراي اقليم خشك و 

اين . بياباني با تابستان هاي گرم و زمستان هاي سرد است
10منطقه در طول شرقي  38تا  58ْ َ َ 58 13 و عرض شمالي ْ َ 

36تا  34ْ َ  34 ترين نقطه،  مرتفع). 1  شكل(واقع شده است  ْ
و  ح درياستاز سط متر 2578كوه كمرزرد به ارتفاع 

با توجه به  ).2(متر ارتفاع دارد  1100ترين نقطه  پست
 22 آماري دما بدست آمده از اطالعات دوره - منحني باران

، در اين )12( ايستگاه سينوپتيك گناباد) 1368-1389(ساله 
ماه از سال خشك بوده كه اغلب از اوايل  8منطقه، 

  .يابد فروردين شروع شده وتا اواخر آبان  ادامه مي

برداري ابتدا با  نمونه  منظور تعيين محدوده به :روش كار
. منطقه تهيه شد  محيط زيست گناباد، نقشه  مراجعه به اداره

انجام  1390بازديد اوليه از منطقه در اوايل فروردين ماه 
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  ). 2شكل (داراي شيب ارتفاعي بودند، تعيين شد شد و سه ايستگاه دشتي، تپه ماهوري و كوهستاني كه 

 

  )101شماره (شمال شرق ايران  ،موقعيت منطقه حفاظت شده هاللي در استان خراسان رضوي -1كل ش

با  ،1390در بهار  با توجه به ماهيت پوشش گياهي منطقه
برداري  متر مربع، نمونه 1به مساحت   قاب 236برداشت 

در هر قاب، . انجام شد در هر ايستگاه بصورت تصادفي
مربوط به هر گونه در افراد گياهان كدگذاري شده و تعداد 

گونه گياهي جمع آوري  318. داخل قاب شمارش گرديد
علوم دانشگاه   شناسايي به هرباريوم دانشكدهبراي  شده

شناسايي گياهان در هرباريوم . منتقل شد مشهد فردوسي
علوم گياهي دانشگاه   علوم و نيز پژوهشكده  دانشكده
. )13(شد انجام با كمك منابع موجود  مشهد فردوسي

مشخصات مربوط به موقعيت جغرافيايي و نيز ارتفاع از 
 سطح دريا براي هر قاب با كمك دستگاه موقعيت ياب

GPS با توجه به خشكسالي در سال . تعيين و يادداشت شد
چشمگير بارندگي در سال و تغييرات كم و بيش  1390
برداري  نمونه، واحدهاي )3شكل ( هاللي  در منطقه 1391
ايستگاه كوهستاني با استفاده از دستگاه موقعيت  در  شده

برداري مجدد  مورد نمونه 1391ياب بازيابي شد و در سال 
بارندگي متفاوت متوسط هاي دو سال با  قرار گرفت تا داده

آوري شده از طريق  هاي جمع دهدا. با يكديگر مقايسه شوند
افزار صفحه گسترده  قاب، وارد نرم  برداري بوسيله نمونه

Excel هاي  هاي فراواني كل منطقه، ايستگاه داده. شد

شيب كوهستاني   چهارگانه . گانه و نيز جهات اصلي سه
 Ecologicalبطور جداگانه به نرم افزارهاي تخصصي 

Methodology  ،Biodiversity Professional  ) 2نسخه (
هاي عددي غنا، يكنواختي و  وارد و شاخص Diverو 

منظور مقايسه و  به. هريك محاسبه شد هتروژنيتي  براي
با كمك اين . اي، ريرفكشن انجام شد تخمين غناي گونه

انطباق با چهار (هاي پارامتري تنوع  نرم افزارها، شاخص
  .شد انجام) فراواني - مدل متداول توزيع رتبه

  اي به مقايسهمنظور بررسي عوامل مؤثر بر تنوع گونه به
هاي مختلف منطقه از لحاظ عوامل فيزيوگرافي، نقش  بخش

  براي مقايسه. چراي دام و نيز بارندگي پرداخته شد
گانه، جهات  هاي سه هاي عددي تنوع در ايستگاه شاخص

و ايستگاه تپه ماهوري و ايستگاه كوهستاني   شيب چهارگانه
هاي آماري  سه عرصه با مديريت چراي متفاوت از آزمون

بدين منظور دو شاخص هتروژنيتي شانن و . استفاده شد
سيمپسون و دو شاخص يكنواختي كامارگو و اسميت و 

براي شاخص شانن با توجه به نرمال . ويلسون انتخاب شد
از ) 3) (1978(هاي تيلور  بودن اين شاخص براساس يافته

تنوع سيمپسون، (ها  انس و براي ساير شاخصآناليز واري
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  .كمك گرفته شداز آزمون كروسكال واليس ) كامارگو و اسميت و ويلسون
  

 
  هاللي در منطقه برداري شده ي نمونهها موقعيت ايستگاه -2 شكل

  

  

  گناباد ايستگاه سينوپتيك 90-91و  89 -90سال زراعي  اي بارندگي دو نمودار مقايسه -3شكل 

هاي  هاي ايستگاه كوهستاني در سال داده  در مورد مقايسه
هاي  نيز از آزمون) اثر بارندگي  براي مقايسه( 1391و  1390

به اين صورت كه براي شاخص شانون  ،آماري استفاده شد
و براي ساير  tآزمون از بودن اين شاخص با توجه به نرمال 

 )تنوع سيمپسون، كامارگو و اسميت و ويلسون( ها شاخص
با  ي آماريها آزمون  ههم. آزمون من ويتني انجام شداز 

 5و در سطح خطاي ) 19نسخه ( SPSSكمك نرم افزار 
  .درصد انجام شد

  نتايج
: هاللي كل منطقه اي گياهان در گونهبررسي تنوع 

هاي غنا، هتروژنيتي و يكنواختي كل منطقه  شاخص  محاسبه
هاي مربوط به كل منطقه  انطباق داده. )1جدول ( انجام شد

  و سه 

در (فراواني  - ايستگاه اصلي با چهار مدل كلي توزيع رتبه
كه  و مشخص گرديدبررسي شد )  درصد 5 خطايسطح 
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كل منطقه و نيز نواحي تپه ماهوري و كوهستاني، از مدل 
دشتي با مدل   مال پيروي مي كنند ولي ناحيهلگ نر

  .لگاريتمي انطباق دارد

 هاللي براي كل منطقه اي ي تنوع گونهها مقادير شاخص -1 جدول

  يكنواختي  هتروژنيتي   غنا
  اسميت و ويلسون كامارگو سيمپسون شانون  منهينيك  مارگالف

34/12 33/1  61/4 91/0  20/0  18/0  

سه ايستگاه دشتي، تپه ماهوري و اي  تنوع گونه  مقايسه
اي، نتايج حاصل از مقايسه غناي گونه: كوهستاني

سه ايستگاه دشتي، تپه ماهوري  هتروژنيتي و يكنواختي در
ايستگاه كه دهد  نشان مي)  2جدول(و كوهستاني 

ايستگاه ديگر از نظر آماري داراي كوهستاني نسبت به دو 
غنا البته . تري است غناي گونه اي باالتر اما يكنواختي پايين

و يكنواختي دو ايستگاه تپه ماهوري و دشتي و همچنين 
  .هتروژنيتي هر سه ايستگاه از نظر آماري برابر است

  اي براي سه ايستگاه كوهستاني، تپه ماهوري و دشتي در منطقه هاللي هاي تنوع گونه مقادير شاخص -2 جدول
  يكنواختي  هتروژنيتي   غنا  

  نام ايستگاه

ونه
د گ

عدا
ت

  

س 
اسا

ه بر
گون

داد
تع

شن
رفك

ري
ف  
رگال

ص ما
شاخ

ك  
هيني

ص من
شاخ

  

ون
شان

ون  
مپس

سي
گو  

مار
كا

  

ون
يلس

و و
ت 

سمي
ا

  

  23/0  26/0  90/0  08/4  24/1 82/6  52  52  شتيد
  23/0  26/0  90/0  88/3  04/1 74/5  89/43  44  تپه ماهوري
  22/0  18/0  87/0  00/4  40/1 76/9  09/70  80  كوهستاني

: تپه ماهوري  هاي چهارگانه دامنه اي در تنوع گونه  مقايسه
اي، هتروژنيتي و نتايج حاصل از مقايسه غناي گونه

هاي مختلف ايستگاه تپه ماهوري  دامنه يكنواختي در
 هاي شرقي و دامنه، وجود بيشترين غنا را در )3جدول(

شمالي  دامنهكمترين ميزان غنا نيز در . دهد جنوبي نشان مي
آزمون كروسكال واليس تنها براي . شود مشاهده مي

هاي مختلف  دامنهشاخص هتروژنيتي سيمپسون بين 
ايستگاه تپه ماهوري، تفاوت معني داري را نشان داد و ساير 

ها هيچ گونه تفاوت آماري معني داري را ارائه  شاخص
هاي  دهد شاخص نشان مي 3  مانطور كه جدوله. ندادند

ها بطور مطلق  دامنههتروژنيتي و يكنواختي هيچ يك از 
تنها . گذارند ترين تنوع را به نمايش نمي باالترين يا پايين

شمالي داراي كمترين مقدار  دامنهشاخص سيمپسون، در 
اي نيز مؤيد كمترين غنا  معني دار است كه نتايج غناي گونه

  .است دامنهدر اين 

  منطقه هالليو  هاي مختلف ايستگاه تپه ماهوري اي براي دامنه هاي تنوع گونه مقادير شاخص -3جدول 
  يكنواختي  هتروژنيتي  ايغناي گونه  

جهت 
ونه  دامنه

د گ
عدا

ت
 بر   

ونه
د گ

عدا
ت

شن
رفك

 ري
س

اسا
ف  

رگال
ص ما

شاخ
ك  

هيني
ص من

شاخ
  

ون
شان

ون  
مپس

سي
گو  

مار
كا

 و   
ت
سمي

ا
ون

يلس
و

  

  28/0  33/0  67/0  22/2  71/0  82/1  44/10  11  شمالي
  25/0  34/0  89/0  63/3  04/1  99/3  61/20  27  جنوبي
  41/0  45/0  89/0  66/3  56/1  84/3  21  21  شرقي
  22/0  27/0  85/0  25/3  98/0  81/3  91/17  26  غربي
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 ستگاهاي  هاي چهارگانه دامنه اي در تنوع گونه مقايسه
اي، نتايج حاصل از مقايسه غناي گونه: كوهستاني

هاي مختلف ايستگاه  دامنه هتروژنيتي و يكنواختي در
هاي  دامنهحاكي از باالترين غنا در ) 4  جدول(كوهستاني 

هاي جنوبي و  دامنهترين غنا در  شمالي و غربي و پايين
هاي هتروژنيتي، بيشترين مقدار را در  شاخص. شرقي است

 دامنههاي شمالي و جنوبي و كمترين مقدار را در  دامنه
نتايج  هاي يكنواختي غربي ارائه دادند ولي شاخص

دار  آناليزهاي انجام شده معني. مشخصي را نشان ندادند
هاي هتروژنيتي شانون و  ن تفاوت را براي شاخصبود

  . ها نشان داد سيمپسون دامنه شمالي با ساير دامنه

 هاي مختلف ايستگاه كوهستاني منطقه هاللي اي در دامنه هاي تنوع گونه مقادير شاخص -4جدول 

  يكنواختي  هتروژنيتي  غنا  

جهت 
ونه  دامنه

د گ
عدا

ت
بر   

ونه 
د گ

عدا
ت

شن
رفك

 ري
س

اسا
ف  

رگال
ص ما

شاخ
ك  

هيني
ص من

شاخ
  

ون
شان

ون  
مپس

سي
گو  

مار
كا

  

ون
يلس

و و
ت 

سمي
ا

  

  27/0  23/0  87/0  87/3  52/1  32/7  71/33  53 شمالي
  23/0  24/0  86/0  69/3  27/1  17/6  00/30  45 جنوبي
  35/0  25/0  82/0  49/3  77/1  43/5  17/33  42 شرقي
  43/0  32/0  77/0  36/3  96/1  48/6  31  31  غربي

سه عرصه با مديريت چراي   مقايسه(اثرات چراي دام 
اي، هتروژنيتي نتايج حاصل از مقايسه غناي گونه: )متفاوت

چراي سبك و چراي سه عرصه قرق،  و يكنواختي در
بيشترين غنا، كه دهد  نشان مي) 5  جدول(متوسط 

هتروژنيتي و يكنواختي بطور ميانگين، متعلق به عرصه 

چراي متوسط و كمترين غنا، هتروژنيتي و يكنواختي متعلق 
تفاوت  وجود ، عدمآماريآناليزهاي . به عرصه قرق است

ارگو معني دار بين اين سه عرصه را تنها براي شاخص كام
  . دهد نشان مي

  
 منطقه هالليو  اي براي سه عرصه با مديريت چراي متفاوت هاي تنوع گونه مقادير شاخص -5جدول 

  يكنواختي  هتروژنيتي   غنا  
  نام ايستگاه

ونه
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عدا
ت
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اسا

ه بر
گون
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تع
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ف  
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شاخ

  

ون
شان
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مپس
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گو  
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كا

  

ون
يلس

و و
ت 

سمي
ا

  

  30/0  24/0  67/0  75/2  86/0  98/3  90/28  29  قرق
  25/0  26/0  92/0  35/4  48/1  97/7  60/55  60  چراي سبك
  28/0  36/0  95/0  82/4  80/1  31/8  59  59  چراي متوسط

  

اي  اثرات توزيع متفاوت بارندگي بر تنوع گونه  مقايسه
  نتايج حاصل از محاسبه: در ايستگاه كوهستاني

هاي غنا، هتروژنيتي و يكنواختي در ايستگاه  شاخص
، )6 جدول ( 1391و  1390كوهستاني در دو سال مختلف 

. است 1391سال ها در  بيانگر باالتر بودن اين شاخص
تفاوت معني دار را تنها براي  وجود آناليزهاي آماري، عدم

معني ها  تفاوت ساير شاخصشاخص كامارگو نشان داد و 
  .دار بود
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 91و  90براي ايستگاه كوهستاني در دو سال  اي ي تنوع گونهها مقادير شاخص -6جدول 

  يكنواختي  هتروژنيتي   غنا  

  نام ايستگاه

ونه
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عدا
ت
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د گ
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ون
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و و
ت 
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ا

  

  22/0  18/0  87/0  00/4  40/1  76/9  80  80 90ايستگاه كوهستاني سال 
  21/0  23/0  94/0  93/4  64/1  95/12  26/103  110 91ايستگاه كوهستاني سال 

  
  گيري و نتيجه بحث

همانگونه كه نتايج  ،هاي پارامتري تنوع  در بررسي شاخص
دهد كل منطقه و نيز نواحي تپه ماهوري و  حاصل نشان مي

دشتي   و ناحيه كنند كوهستاني، از مدل لگ نرمال پيروي مي
 هاي لگ نرمال، در مدل سري. با مدل لگاريتمي انطباق دارد

كنند،  ها بترتيب وارد منطقه شده و منابع را اشغال مي گونه
هاي  اما در اين حالت سهم منابع اشغال شده توسط گونه

توانند بخشي از منابع كه  بعدي برابر نيست و حتي مي
را نيز به تصرف  هاي قبلي اشغال شده بود توسط گونه

فراواني الگوي  )1980(هارا  طبق نظر سوگي. درآورند
جوامع مطالعه شده توسط بوم شناسان، بيشتر اي  گونه

يعني هر گونه، متناسب با . بصورت توزيع لگ نرمال است
طبق . كند فراواني نسبي خود، سهمي از نيچ را اشغال مي

وده و هاي با فراواني متوسط فراوان ب اين مدل، گونه
هاي اندكي وجود دارند كه فراواني آنها خيلي زياد و  گونه

و و اين امر با وضعيت توزيع  )3( يا بسيار اندك باشد
منطقه ها در نواحي تپه ماهوري و كوهستاني  گونهتركيب 
  .مطابقت داردهاللي 

دشتي با مدل لگاريتمي ناشي از تخريب اين   ناحيهانطباق 
ي انساني از جمله كشاورزي، ها ايستگاه بدليل فعاليت

كني  هاي ارتباطي، چراي دام، بوته ساخت و ساز، ايجاد راه
. است... ي دارويي و  و برداشت گياهان بمنظور استفاده

شود كه تعداد نسبتا  سري لگاريتمي در جوامعي ديده مي
واني كمي گونه داشته و يك عامل محيطي غالب، فرا

در دودانگه ) 1386(آتشگاهي ). 3(كند  ميها را كنترل  گونه
در منطقه فريزي ) 1386(و اجتهادي و همكاران  )1(ساري 

  .كردندانطباق با مدل سري لگاريتمي را مشاهده ) 5(

در بررسي عوامل فيزيوگرافي در سه ايستگاه دشتي، تپه 
ماهوري و كوهستاني، ايستگاه كوهستاني داراي باالترين 

نواختي نسبت به دو اي و كمترين يك ميزان غناي گونه
وجود اقليم . اما هتروژنيتي برابر است ،ايستگاه ديگر است

متفاوت، بارش زمستاني بيشتر،  دور بودن از دخالتهاي 
انساني مانند چرا و كشت و زرع در ناحيه كوهستاني نسبت 
به تپه ماهورها و دشتها، باعث افزايش غناي اين ناحيه شده 

  خاص منطقه از سوي ديگر همين وضعيت. است
ها ازجمله برخي  كوهستاني باعث سازش بيشتر برخي گونه

ها در  ها شده كه در رقابت با ساير گونه گَونها و درمنه
شوند و بدليل كمتر بودن چراي دامها،  منطقه غالب مي

بنابراين باعث  ،كنترلي در تعديل فراواني آنها وجود ندارد
اثرات توأم و  اما. گردند كاهش يكنواختي در منطقه مي

تجمعي غناي زياد و يكنواختي كم در ايستگاه كوهستاني 
  .باعث تعديل هتروژنيتي شده است

در بررسي همبستگي ) 1385(مهدي نيا و همكاران 
متغيرهاي فيزيوگرافي و بارندگي با جوامع گياهي موجود 

هاي  در حوزه آبخيز بابل رود دريافتند كه تنوع گونه
متر از سطح  2500تا  2000رتفاعي اي در طبقه ا درختچه

متر از  2000تا  1000دريا بيشترين و در طبقه ارتفاعي 
اجتهادي و ). 22(سطح دريا كمترين مقدار را دارد 

نيز مطالعات فلوريستيك و بوم شناسي ) 1386(همكاران 
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پوشش گياهي منطقه فريزي در شمال استان خراسان 
هاي  شاخصكردند كه رضوي را انجام دادند و مشاهده 

تنوع شانن و سيمپسون از طبقه پايين به باال افزايش يافتند 
  ).5(دار نبود  ولي اين افزايش از نظر آماري معني

منظور  هب(بررسي وضعيت توپوگرافي ايستگاه تپه ماهوري 
  وجود تپه  ، نشان دهنده)انجام مقايسه بين چهار جهت دامنه

با فواصل زياد از يكديگر و ماهورهايي با ارتفاع متوسط و 
فواصل زياد اين تپه . هايي با درصد پايين است داراي شيب

تابش خورشيد در ساعات شده ماهورها با يكديگر موجب 
مختلف روز و در جهات مختلف تقريباً يكسان باشند 

تمامي جهات دامنه تقريباً با يك نسبت در معرض ). 23(
از ميان اين بادها  .بادهاي مختلف حاكم بر منطقه هستند

روزه  120هاي شمال شرقي يا بادهاي  توان به جريان مي
هاي شن در اواخر  كه عمدتا موجب ايجاد طوفانكرد اشاره 

بادهاي محلي از جمله باد راست . بهار و تابستان مي شوند
كه در تابستان توأم با گرد و خاك و در زمستان سرد است، 

وزد و بسيار گرم است،  يتف باد كه در تابستان از شرق م
هاي غربي اقيانوس اطلس از سوي  زاي جريان بادهاي بارش

از ساير بادهاي ) 8(مديترانه و باد محلي و مرطوب فرح باد 
قرارگيري يكسان شيبها در . اثرگذار بر منطقه هاللي است

مقابل وزش اين بادها باعث مي شود كه غنا و يكنواختي 
حيه تپه ماهوري از نظر در جهت دامنه هاي مختلف نا

كاهش معنادار تنوع سيمپسون در . آماري برابر باشند
هاي شمالي را تنها مي توان به اثر نزديكي اين  جهت
. ها به روستاها و بهره برداريهاي انساني نسبت داد دامنه

روستاي مجاور ايستگاه  9الزم بذكر است كه از 
طقه قرار روستا در نواحي شمالي اين من 6ماهوري،  تپه

دارند كه اهالي آنها عالوه بر كشاورزي به دامداري سنتي 
دسترسي بيشتر به دامنه هاي شمالي بيشتر است . مشغولند

هاي خوشخوراك بيشتر نسبت به ساير دامنه  و وجود گونه
ها باعث چراي مفرط و آسيب بيشتر به گياهان در اين 

   .دامنه ها شده است

نه ايستگاه كوهستاني، بدليل در مقايسه بين چهار جهت دام
دامنه ارتفاعي زيادتر در رشته كوهها نسبت به مناطق تپه 
ماهوري، اثر وزش بادهاي مختلف بر تنوع گونه اي 

بنحوي كه دامنه هاي غربي كه در معرض  ،آشكارتر است
بايد . اي باالتري دارند وزش بادهاي مرطوبند  غناي گونه

هاي رو به جنوب  شمالي، دامنه  در نظر داشت كه در نيمكره
 .)23(هاي رو به شمال است  گرمتر و خشك تر از دامنه

بنابراين وجود بيشترين غنا و هتروژنيتي در دامنه شمالي  
اما دامنه هاي . رسد منه جنوبي بديهي بنظر مينسبت به دا

غناي گونه اي باالتر، بدليل با وجود غربي نسبت به شرقي 
اختالف غير معني دار يكنواختي، اختالف هتروژنيتي 

  . چنداني نشان ندادند

اي همواره بايد  در مطالعه اثر جهت دامنه بر تنوع گونه
ساير شرايط توپوگرافي منطقه و موقعيت جغرافيايي آن و 
به تفسير بعد موثر بر ويژگيهاي دامنه را مدنظر قرار داد و 
در برخي از . نتايج تنوع در دامنه هاي مختلف پرداخت

و ) 1390(بطور مثال فخيمي ابرقويي و همكاران (مطالعات 
ثابت شده است كه جهت دامنه )) 1390(واثقي و همكاران 

اما در ). 24و  19(اي ندارد  اثر معناداري بر تنوع گونه
همكاران  بطور مثال بادانو و( برخي ديگر از مطالعات

شعباني و ، )1393(مومني مقدم و همكاران ، )2005(
، ) 1389(، پرما و شتايي جويباري )1389(همكاران 

اثرات  )) 1380(رشتيان  و )1384(نيا  سهرابي و اكبري
ص اي گياهان مشخ معنادار جهت دامنه بر مقدار تنوع گونه

بنابراين درباره اثر ). 9 ،14، 7، 15، 21، 25(است شده 
توان هيچ قانون كلي و  اي نمي جهت دامنه بر تنوع گونه

  .ثابتي را در نظر گرفت

اثر چرا بر تنوع، بيشترين غنا، هتروژنيتي و   مطالعه
يكنواختي را در عرصه چراي متوسط به نمايش گذاشت و 

. مربوط به عرصه قرق بود تنوعهاي  كمترين مقدار شاخص
حيوانات چراكننده مثل گوسفند به يك كنترل شده ورود 

تواند در انتشار اجزاي تكثير گياهان نقش بسزايي  ناحيه مي
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گوسفندان همراه با پشم خود و يا از طريق . داشته باشد
البته . كنند ميها را وارد منطقه  دفع مدفوع، بذر برخي گونه

ها با كف بر شدن در اثر  گونهبايد توجه داشت بعضي 
آنها در  يشوند و چرا منجر به بقا   چراي دام، شاداب تر مي

بذر گروهي از گياهان با عبور از دستگاه . گردد محيط مي
هاي گوارشي قادر به  گوارش حيوانات و تأثير آنزيم

فضوالت حيواني نيز در خاك . زني خواهند شد جوانه
ات حاصلخيزي خاك را موجبعنوان كودآلي عمل كرده و  هب

نتايج تحقيقات غالمي باغي و مصداقي . كند فراهم مي
و ) 1993(، وست )1387(، جوري و همكاران )1385(

 تنوعنشان داد كه حداكثر  )1390(خاني و همكاران 
، 17(شود  اي در عرصه با چراي متوسط مشاهده مي گونه

مطالعه اين اين نتايج با نتايج حاصل از  ).11و  18، 10
   .مطابقت دارد

اثر مقدار بارندگي بر تنوع گونه اي گياهان   در مقايسه
ايستگاه كوهستاني منطقه هاللي در دو سال كم باران 

، با 1391(و پرباران  )ميليمتر 35/5، با متوسط بارش 1390(
هاي  شاخصبيشتر ، اختالف )ميليمتر 97/7متوسط بارش 

مر نشان دهنده تأثير مثبت اين ا .دار بود اي معني تنوع گونه
هاي  بارندگي بر رويش گياهان و افزايش شانس بقاي گونه

حساس به تنش خشكي و در نتيجه باال رفتن غنا و 
ضمناً علت عدم . هتروژنيتي در منطقه مورد مطالعه است

وجود اختالف معني دار در مورد دو شاخص كامارگو و 
آغاز  تواند بدليل تأخير در اسميت و ويلسون، مي

 1390  نسبت به سال 1391هاي فصل بهار در سال  ويژگي
بعلت بطول انجاميدن سرماي زمستان قبل و امتداد آن تا (

باشد كه موجب غالبيت برخي ) روزهاي آغازين بهار
هاي  هاي سازگار با سرما و اشغال نيچ اكولوژيكي گونه گونه

در  ،)اند كه بدليل سرما هنوز قادر به رويش نبوده(علفي 
  .نتيجه كاهش يكنواختي شده است

در مراتع قشالقي يكه چنار ) 1384(مصداقي و رشتيان 
استان گلستان نشان دادند كه در بعضي سالها كه بارندگي 

ويژه در فصل بهار مساعد است، بذرهاي بسياري از  هب
اي     شوند و غناي گونه هاي يكساله و فصلي سبز مي گونه

) 1391(هي و همكاران لعبدال .)20( رود باال ميبشدت 
هاي مختلف بارندگي بر روي كميت  هاي دوره تأثير نوسان

تاج پوشش و توليد علوفه مراتع نيمه استپي استان يزد را 
هاي گياهي  نشان داد كه گونه اننتايج آن. كردندبررسي 

با اين . دهند هاي بارندگي واكنش نشان مي اغلب به نوسان
هاي بارندگي در  د به نوسانحال واكنش پوشش و تولي

  . )16( هاي مختلف متفاوت است گونه

وجود اقليم خشك و بياباني،  با منطقه حفاظت شده هاللي 
با توجه به خصوصيات زمين شناختي ويژه از خرداقليم 

بنابراين داراي تنوع گونه اي . هاي مختلفي برخوردار است 
هاي  ر راهولي مجاورت با چندين روستا و عبو. بااليي است

مواصالتي از ميان آن و گاهي چراي بي رويه دامها باعث 
هاي  انجام برنامه. ايجاد اثراتي مخرب بر پوشش گياهيست

هاي موجود و حتي  تواند در حفظ گونه حفاظتي كاملتر مي
افزايش تنوع زيستي كه خود عاملي در پايداري بوم 

  .سازگانها است، نقش بسزايي داشته باشد

   سپاسگزاري

دانشگاه و فناوري معاونت پژوهش حوزه محترم از 
فردوسي مشهد كه حمايت مالي اين پروژه را با پژوهانه 

  .شود برعهده داشته است، قدرداني مي 15908/3شماره 

  منابع
اي  فيزيوگرافي و تنوع گونهارتباط عوامل ). 1386. (آتشگاهي، ز -1

نامه كارشناسي  پايان. هاي شرق دودانگه ساري گياهي در جنگل
  .ارشد علوم گياهي، دانشگاه فردوسي مشهد

و صالحي، . ، آهدوخش، ر.، بيژني، م.، گلستاني، ح.ح. آقاميري، س -2
كل انتشارات اداره . ي شكار ممنوع هاللي منطقه). 1382. (ف

  .صفحه 51تان خراسان، حفاظت محيط زيست اس
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هاي  روش). 1391. (ر. و عكافي، ح. ، سپهري، ع.اجتهادي، ح -3
چاپ انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، . يگيري تنوع زيست اندازه
  .صفحه 228دوم، 

بررسي ). 1381. (و قرشي الحسيني، ج. ر. ، عكافي، ح.اجتهادي، ح -4
رويشگاه با اي در دو  و مقايسه شاخصهاي عددي تنوع گونه

، 13مجله زيست شناسي ايران، جلد . مديريت چراي متفاوت
  .49 -58، صفحات 4و  3شماره 

. و معمارياني، ف. ر. ، جوهرچي، م.، عمادزاده، خ.اجتهادي، ح -5
مطالعه و بررسي فلوريستيك و اكولوژيك پوشش ). 1386(

طرح تحقيقاتي، پژوهشكده علوم گياهي، . گياهي منطقه فريزي
  .گاه فردوسي مشهددانش

هاي مهم  حفظ و بقاي گونه). 1381. (و رزاقي، ش. اكبرزاده، م -6
افشاني زنبور عسل در مراتع ييالقي  مرتعي با استفاده از گرده

مجموعه مقاالت اولين همايش ملي تحقيقات . استان مازندران
  .مديريت دام و مرتع، سمنان

ثر عوامل فيزيوگرافي و ا). 1389. (و شتايي جويباري، ش. پرما، ر -7
هاي  هاي چوبي در جنگل انساني بر تاج پوشش و تنوع گونه

هاي حفاظت شده قالجه استان  جنگل: مطالعه موردي(زاگرس 
پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر  -فصلنامه علمي). كرمانشاه

  .539-555، صفحات 4، شماره 18ايران، جلد 

  .صفحه 280نشر مرنديز، . بادجغرافياي گنا). 1371. (پورابراهيم، ح -8

 بررسي). 1389. (و ديانتي تيلكي، ق. ، مصداقي، م.توان، م -9
 قال آق مراتع ماهورهاي وتپه دشتها اي   گونه وغناي فلوريستيك

مجله علمي پژوهشي مرتع، سال چهارم، شماره . گلستان استان در
  .178-187، صفحات 2

. و بني هاشمي، ب. ، شكري، م.، تم زاد، ب.ح. جوري، م -10
هاي تنوع و غنا در ارزيابي سالمتي  مقايسه شاخص). 1387(

، 4مجله علمي پژوهشي مرتع، سال دوم، شماره . مراتع كوهستاني
  .344-356صفحات 

مقايسه ). 1390. (و كمالي مسكوني، ا. ، قنبريان، غ.خاني، م -11
هاي گياهي در سطوح مختلف  هاي تنوع و غناي گونه شاخص
مجله علمي . در مراتع گرم و خشك استان فارس چرايي

  .129-136، صفحات 2پژوهشي مرتع، سال پنجم، شماره 

اطالعات آماري ايستگاه ) 1386(سازمان هواشناسي كشور  -12
بازيابي شده از سايت سازمان . سينوپتيك گناباد

  http://www.weather.irهواشناسي

، .معمارياني، ف، .، واعظي، ج.، اجتهادي، ح.سخنور، ف -13
فلور، شكل زيستي و ). 1392. (و رنجبر، ز. ر. جوهرچي، م

پراكنش جغرافيايي گياهان منطقه حفاظت شده هاللي در استان 
، 16مجله تاكسونومي و بيوسيتماتيك، شماره . خراسان رضوي

 .85-100صفحات 

هاي گياهي  بررسي تنوع گونه). 1384. (و اكبري نيا، م. سهرابي، ه -14
ارتباط با عوامل فيزيوگرافيكي در منطقه جنگلي ده سرخ،  در

پژوهشي تحقيقات  -فصلنامه علمي. جوانرود، استان كرمانشاه
  .279-294 ، صفحات3، شماره 13جنگل و صنوبر ايران، جلد 

. و علي عرب، ع. غ. ، جاللي، س.، اكبري نيا، م.شعباني، س -15
اي گياهي  گونه تأثير عوامل فيزيوگرافيك بر تنوع). 1389(

). جنگل الليس، چالوس: مطالعه موردي(هاي باز جنگلي  عرصه
- 429، صفحات 3، شماره 23مجله زيست شناسي ايران، جلد 

418.  

. و نادري، ح. ، عظيمي، م.ح. ، ثواقبي، م.، ارزاني، ح.عبدالهي، ج -16
هاي مختلف بارندگي بر روي  هاي دوره تأثير نوسان). 1391(

ش و توليد علوفه مراتع نيمه استپي استان يزد كميت تاج پوش
). 1378-1386منطقه خودسفلي بين سالهاي : مطالعه موردي(

، 19پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران، جلد  -فصلنامه علمي
  .45-59، صفحات 1شماره 

بررسي تنوع الگوي ). 1385. (و مصداقي، م. غالمي باغي، ن -17
. پارك ملي گلستان و مناطق همجوار هاي مهم مرتعي مكاني گونه

، 3، شماره 13مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 
  .161-171صفحات 

مقايسه تنوع و ). 1390. (و باقري، ر. ، مصداقي، م.فاريابي، ن -18
برداري مراتع پارك ملي خبر و  اي در سه سطح بهره غناي گونه

، 2پنجم، شماره  مجله علمي پژوهشي مرتع، سال. مناطق همجوار
  .171-180صفحات 

. و نادري نصرآباد، ح. ، غالمي، پ.، مصداقي، م.فخيمي ابرقويي، ا -19
اثر برخي از خصوصيات توپوگرافي بر تنوع گياهي ). 1390(
 -فصلنامه علمي). مراتع استپي ندوشن يزد: مطالعه موردي(

، 3، شماره 18پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران، جلد 
  .408-419حات صف

بررسي تركيب فلوريستيكي و ). 1384. (و رشتيان، آ. مصداقي، م -20
مجله . اي مراتع قشالقي يكه چنار در استان گلستان غناي گونه

- 35، صفحات 1، شماره 12علوم كشاورزي و منابع طبيعي، سال 
25.  
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و . ، اخوان، ر.، خ، ثاقب طالبي.، اكبري نيا، م.مومني مقدم، ت -21
تأثير عوامل فيزيوگرافيك بر تنوع ). 1393. (م. حسيني، س

: مطالعه موردي(اي پوشش زير اشكوب جنگلهاي ارس  گونه
زيست (مجله پژوهشهاي گياهي ). هزار مسجد خراسان رضوي

  . 511-519، صفحات 3، شماره 27، جلد )شناسي ايران

بررسي تنوع ). 1389. (ج و اسحاقي راد،. ، حيدري، م.مهدوي، ع -22
اي گياهي در ارتباط با عوامل فيزيوگرافي و  زيستي و غناي گونه

. ي حفاظت شده كبيركوه شيميايي خاك در منطقه -فيزيك

پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، جلد  - فصلنامه علمي
  .426-436، صفحات 3، شماره 18

چي،  رجمه مدير شانهاكولوژي گياهي، ت). 1372. (سي. ميسرا، كي -23
  .صفحه 509، ، انتشارات دانشگاه امام رضا.م

بررسي تنوع ). 1390. (زاهدي پور، ح ،.، اجتهادي، ح.واثقي، پ -24
: زيستي گياهي در ارتباط با متغيرهاي ارتفاع و جهت شيب

نشريه علوم . بررسي موردي در ارتفاعات كالت گناباد، خراسان
  .547-558صفحات  ،3شماره  ،98دانشگاه تربيت معلم، جلد 

25- Badano, E.I., Cavieres, L.A., Molinga-
Montenegro, M.A. and Quiroz, C.L., 
(2005).Slope aspect influences plant association 
patterns in the Mediterranean matural of central 
Chile. Journal of Arid Environments, 62: 93-
108.  

26- Gaston, K. J. and Spicer, J. I. (2004). 
Biodiversity: An Introduction. 2nd ed.,Blackwell 
Publishing, 191 pp. 

27- Loreau, M. Naeem, S. Inchausti, P. Bengtsson, J. 
Grime, J.P. Hector, A. Hooper, D. U., Huston, 
M. A., Raffaelli, D., Schmid, B., Tilman, D. and 
Wardle, D. A. (2001). Biodiversity and 
ecosystem functioning: current knowledge and 
future challenges. Science, 294:804–808. 

28- Whitford, W.G.,( 2002). Ecology of Desert 
Systems. Academic Press, London, 343 pp. 

  

Study of Plant Species Diversity and Certain Effective Factors in 
Helali Protected Area, Khorassan Razavi Province, Iran 

Sokhanvar F.1, Ejtehadi H.1, Vaezi J.1 and Memariani F.2 

1 Biology Dept., Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, I.R. of Iran 
2 Research Center for Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, I.R. of Iran 

Abstract 

Helali Protected Area with ca. 63495 ha. is located in west of Gonabad and southeast of 
Bajestan, Khorassan Razavi province, NE Iran. Biodiversity has an important role in 
environment protection. In order to study the plant biodiversity of Helali protected 
area,three sites including plain, foothill and mountainous areas and three sites with 
different grazing management were selected and the stratified random samples (236 
plots of 1 m2) established to record the abundance and cover of each  plant species. The 
results of biodiversity and its effective factors showed that mountainous site contains 
maximum value of richness ( M =9/76) and minimum value of evenness ( =0/18). 
There were not significant differences in diversity of different aspects. Moderate  
grazing site illustrates maximum diversity and positive effect of controlled grazing on 
biodiversity ( M 8/31, 4/82 and  0/36 . Comparing the two years 2011 
and 2012 in mountain site denotes affirmative effect of precipitation on biodiversity. 
Among the Rank- Abundance models, abundance data of the whole area, mountain and 
foothill sites fit to the lognormal model. On the other hand, plain site is fitted to 
logarithmic model that might be considered as an alarm for the site. 

Keywords: Plant diversity, Physiographic Factors, Grazing, Helali Protected Area, NE 
Iran 


