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ارتباط خصوصیات سیمای سرزمین
با تنوع گونهای و تنوع عملکرد مراتع نیمهاستپی
❖ سمانه سادات محزونی کچپی؛ دانشجوی دکتری گروه علوم مرتع ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد
❖ پژمان طهماسبی*؛ دانشیار گروه علوم مرتع ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد
❖ عطااهلل ابراهیمی؛ دانشیار گروه علوم مرتع ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد
❖ محمدحسن جوری؛ دانشیار گروه منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور
❖ محسن فعال فیضآبادی؛ دانشجوی دکتری گروه علوم مرتع ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد
❖ رضا امیدیپور؛ دکتری علوم مرتع ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد
چکیده
فرآیندهای اکولوژیکی موجود در مقیاسهای متفاوت منجر به ایجاد ناهمگنی در سییمای سیریمی شید ،بهطوریکه الگوی سیاتتار سییمای سیریمی را یرییر
میدهند .ای فرآیندها موجب یکهیکه شید و ای ه گسییتتگی سیاتتارهای سییمای سیریمی میشیوند در نتیجه موجب یرییرات در تویواییات ینوی ییسیتی
بهویژ ،ینوی گونهای و ینوی عملکرد میگردند .لذا هدف ای ای یحقیق کمی نمود تویواییات لکهها و کالسهای یشیکی دهند ،سییمای سیریمی تمتری ها) و
یاثیر آنها بر شیات های ینوی گونهای و ینوی عملکرد اسی ..بدی منوور در یکی ای مرایع نیمهاسیتیی ههارمحا و بتتیاری که سیاتتار طعی ی سییمای سیریمی
باعث ایجاد لکههای متنوی ای لحاظ تویواییات کمی و قرارگیری آنها در هف .کالس متفاوت ای نور جام ه گیاهی شید ،اسی .نمونهبرداری انجام گرف ..در هر
کالس بهطور یویادفی لکههای متتلف یوسی بررسیی میدانی جه .نمونهبرداری انتتاب شیدند .سیی در هر لکه تبسیته به اندای ،هر لکه)  5الی  10ماکروپالت
 30*30مترمرب ی بهطور یویادفی -سییسیتمایی مسیتقر شید و نمونهبرداری ای پوشی یاجی به یفکی فرم رویشیی با اسیتفاد ،ای  3پالت  2*2مترمرب ی تفرعی)
در هر ماکروپالت انجام شید و ویژگیهای گیاهی معتنی بر تویواییات عملکردی سییسیت اندای،گیری شید .سیی یجزیه و یحلی شیات های ینوی گونهای
تیاکسیونومی ) ینوی عملکرد و ینوی بتای عملکرد بهیرییب با اسیتفاد ،ای بسیتههای آماری ""FD" "Veganو " "betapartدر نرمافزار  Rایورت گرف ..کمیسیایی
متری های سییمای سیریمی نیز با اسیتفاد ،ای نرمافزار  Fragstatsانجام شید .در نهای .رواب بی شیات های ینوی و متری های سییمای سیریمی با اسیتفاد ،ای
رگرسییو تیی مورد آنالیز قرار گرف ..نتایج در سیی لکه نشیا داد ی رابیه منفی و م نیدار بی متری شیک با شیات های ینوی عملکرد نویر میانگی
وینی نیتروژ برگ ت )P-value=0.02میانگی وینی سیی ویژ ،برگ ت )P-value=0.03و میانگی وینی فرم رویشیی ژووفی.ها ت )P-value=0.03مشیاهد ،شید .بهطور
مشیابهی متری فاایله اقلیدوسیی نزدی یری همسیایه نیز دارای اریعا منفی و م نیداری با شیات های راوو ت )P-value=0.05و واگرایی عملکرد ت)P-value=0.01
اسی ..نتایج در سیی کالس بیانگر یاثیرپذیری مثع .شیات یکنواتتی عملکرد ای متری یراک حاشییه ت )P-value=0.05و همچنی ینوی بتای عملکرد تک ) ای
متری غنای لکه ت )P-value=0.03میباشیید .در حالیکه بی شییات غنای گونهای ت )P-value=0.02با متری میانگی فااییله اقلیدوسییی نزدی یری همسییایه
اریعا منفی و م نیداری مشیاهد ،گردید .بهطور کلی نتایج مؤید ای موضیوی اسی .که سیاتتار هشی اندای ی یی کنند ،ینوی گونهای در مقیاسهای لکه و کالس
اسی .و با یاثیری که سیاتتار هشی اندای بر ینوی گونهای گذاشیته اسی .یرکیب ویژگیهای گیاهی نیز یرییر کرد ،و مییوا نتیجه گرف .که با یرییرات تویواییات
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لکه و کالس عملکرد اکوسیستمی نیز به احتما ییاد یرییر تواهد کرد.
واژههای کلیدی :سیمای سریمی

لکه کالس متری

ینوی یاگرس مرکزی

 .1مقدمه
ای قدیمییری هال های موجود در اکولوژی شینات.
فرآینیدهیایی اسییی .کیه الگوهیای یرکییب جوامع گییاهی و
عملکرد آنهیا را پیاییهریزی مینمیاینید .مییال یات گرو،هیای
متتلف جیام یه اغلیب بر الگوهیای ینوی ییسیییتی متمرکز
اسی .]60 55[ .ینوی ییسیتی ای مه یری ویژگیهای هر
اکوسیییسییت بود ،که شییام ی داد و یرکیب گونهها انوای
عملکردها و واحدهای سییمای سیریمی میباشید [ ]14و
نق مهمی در عملکرد و پایداری آ اکوسییسیت در برابر
آشیییفتگیهیای محییی دارد [ .]53بنیابرای ایییرفیا ی
متریر جه .پاسی به یرییرات محییی نیسی .بلکه ی
متریر پیشییگو در جه .یوضییی تدمات و عملکردهای
اکوسیستمی نیز میباشد [.]10 5
نیاهمگنی ییا عیدم یجیان سیییاتتیاری در سییییمیای
سیییریمی وجود اجزای غیرهمشیییکی بیا یوییع مکیانی
ناهمسیا و غیریویادفی میباشید [ ]25که نتیجه ی امالت
ی دادی ای فرآیندهای اکولوژیکی و ییسیتی در مقیاسهای
متفیاوت مکیانی و یمیانی اسیییی .]36[ .اتتالالیی نویر
یرییرات آب و هوایی آی سیییویی و  ...الگوی سیییاتتیار
سیییمای سییریمی را بهطور قاب یوجهی یرییر داد ،منجر
به یکهیکه شیید شییدید سییاتتارهای سیییمای سییریمی
میشیییونید و عیامی یرییر در یوییع مکیانی و سیییرنوشییی.
لکیههیای موجود در آ میبیاشییینید [ .]41ای امر یکی ای
عوام موثر در انقراض گونهها بود ،و درک مکانیسیی های
آ به ی موضوی االی در حفاظ .ای ینوی ییستی یعدی
شید ،اسی .]28[ .در میال ات مت ددی بیا شید ،اسی .که
هگونه ای دس .داد قی ه و یکهیکه شد بهطور جداگانه
بر پیاییداری گونیههیا و در نتیجیه ینوی جیام یه ییاثیر میگیذارد
و همی طور پیشیرف.های قاب یوجهی ای هگونگی واکن
گونهها به آنها اورت گرفته اس.]49 20[ .
اریعا بی ینوی ییسیتی و الگوهای هشی اندای ای دیربای

مورد یوجه ییسی.شیناسیا و بومشیناسیا بود ،اسی4[ .
 .]43طیف گسیییترد،ای ای مییال یات اریعیا بی ینوی
ییسییتی و ناحیه لکه ییسییتگا ]40 4[ ،شییک []32 2
ایزوالسییییو [ ]68 40مقیدار ییسیییتگیا]50 21[ ،
پیکربندی و توییوایییات هش ی اندای [ ]29را شییناسییایی
نمود،اند .ای نمونهها نشیییا میدهنید که محی فیزیکی
قیادر اسییی .ینوی را بیه رو هیای متتلف شیییکی دهید .بر
اسییاس بررسییی اییورت گرفته نتایج نشییا داد که غنای
گونهای بهطور مثع .یح.یاثیر پیچیدگی شییک لکه قرار
میگیرد [ .]13 2در واقع عنیاایییر نیاهمگنی سییییمیای
سییریمی [ ]42مییواند بر انوای پاسیی اکوسیییسییت ها ای
جمله بره کن بی گونهای و درو گونهای [ ]59ساتتار
جام ه و ینوی گونههای گیاهی [ ]1در مقیاسهای متتلف
مکانی یاثیر بگذارد .به ععاریی ناهمگنی سییمای سیریمی
ممک اسی .ینوی ییسیتی را با یح .یاثیر قرار داد نتیجه
ی یامالت بی گونیهای افزای دهید .ای یئوری پی بینی
میکنید هر هیه نر پراکنیدگی بی لکیههیای یی نوی
پوش ی کاه یابد بهدلی کاه ی داد لکههای موجود
در سیییسییت های منابع موییرفی میزا همزیسییتی رقعا و
رقعیای ظیاهری و همچنی پیاییداری لکیههیا افزای میییابید
[ .]3در نتیجه با داشییت انوای پوشیی بیشییتر ای هر نوی
پوشیشیی در هشی اندای کمتر تواهد بود .ای امر مییواند
بهطور غیرمسیتقی ینوی ییسیتی را ای طریق کاه رقاب.
و پویایی ایوا لکهها در سراسر جام ه متا افزای دهد.
علیرغ طعی ی .هنیدوجهی ینوی ییسیییتی [ ]44کیه
ینوی یاکسیونومی رایجیری جزء کمی آ اسی .و فراوانی
و غنیای گونیهای را در بر میگیرد ینوی عملکرد نیز بت
مهمی ای ینوی ییسیتی اسی ]57[ .که بهعنوا یرییرپذیری
و یوییع ویژگیهییا [ ]9و یییا گونییاگونی در ویژگیهییای
عملکردی گونیههیای گییاهی محسیییوب میشیییود و بیه
جنعیههیای متتلف ینوی در یرکیعیات ییسیییتی و نق
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اریعا تووایات سیمای سریمی با ینوی گونهای و...

جم ی.ها در جام ه یوجه مینماید [ ]15و یوس هندی
مؤلفییه نویر غنییای عملکردی 1یکنواتتی عملکردی 2و
واگرایی عملکردی 3ی یی کمی .میشیود .ینوی عملکردی
ه یحی .ییاثیر ینوی معتنی بر فراوانی گونیههیا و ه یحی.
ییاثیر یفیاوتهیای عملکردی بی گونیههیا قرار دارد [ .]7لیذا
اسیییتفیاد ،ای آ بیهعنوا پیاسییی بیه متریرهیای محییی و
پی بینی کننید ،عملکرد جیام یه بین هیای جیدییدی در
مورد مکیانیسییی هیای عملکرد جیام یه ایجیاد کرد ]38[ ،و
فرآیندهای سی اکوسیست را ی یی مینماید [.]67
طی پژوهشیی بیا شید پاسی گونههای فردی به یرییر
ییستگا ،یا حد ییادی به ویژگیهای عملکردی آ ها وابسته
اسیی .]70[ .ای ویژگیها که بر شییایسییتگی گونهها یاثیر
میگیذارنید [ ]52سیییایگیاری گونیههیا بیا محی را یواییییف
مینمیاینید و برای اریییابی اثرات یترییب ییسیییتگیا ،و یرییر
شییرای بر ینوی ییسییتی بسیییار مفید میباشییند [ .]54در
ایییورییکه با افزای ناهمگنی ی داد گونههای ی جام ه
افزای ییابید ویژگیهیای عملکردی گونیههیایی کیه بیه ییایگی
به جام ه اضافه شد،اند ممک اس .با گونههایی که قعال در
جام ه وجود داشییتند یفاوت هندانی نداشییته باشییند .به
ععارت دیگر ناهمگنی سییییمای سیییریمی یاثیر مثعتی بر
ینوی یاکسیونومی دارد در حالیکه یاثیر مثع .آ بر ینوی
عملکردی ممک اس .ض یف یا غیر م نیدار باشد [.]34
ینوی بتای عملکردی نیز جنعه دیگری ای ینوی ییسیتی
اس .که نشا دهند ،یرییرپذیری در ویژگیهای عملکردی
گونیههیا در مییا واحیدهیای نمونیهبرداری در یی نیاحییه
مشیت اسی ]65 48[ .که بهطور عمد ،یوسی دو پدید،
متتلف ای جمله روگشی .مکانی 4ینوی گونهای و آشییانهای
بود ییسییتگا ،شییک میگیرد که به یرییب ناشییی ای دو
فرآیند ی نی جایگزینی گونهها و ای بی رفت گونهها اس.
[ .]37 35نتایج حاایی ای یحقیقی وقوی فرآیند حذف را

در سیییی لکیههیای جنگلی اعالم نمودنید کیه قیادر اسییی.
سیییاتتیار و یعیادالت اکولوژیکی حیاک بر منیقیه را یرییر
دهید هرا کیه لکیههیای کوهی موجود در بی لکیههیای
بزرگ و یی پیارهیه بیهعنوا جیاپیاهیایی برای یعیادالت
اکولوژیکی محسیییوب میگردنید [ .]74بنیابرای حیذف ای
قی یات عالو ،بر کیاه مسیییاحی .لکیههیا امکیا برقراری
ایویییا مییا سیییایر لکیههیای بزرگ را کیاه میدهنید و
منجر به دور افتادگی لکههای طعی ی ای ه تواهند شیید.
همچنی طی مییال یهای بییا گردیید کیه یکیهیکیه شییید
ییسیییتگیا ،بیاعیث کیاه موفقیی .یادآوری و بقیا و افزای
رقیابی .میگردد و بیا یرییر سیییرعی .مهیاجرتهیا بیه داتی و
تارج سییاتتار کلی جام ه یرییر میکند در نتیجه منجر
به کاه غنای گونهای میشییود [ .]68هنگامی که مقدار
مشیتویی ای مسیاح .ییسیتگا ،بجای اینکه بهعنوا ی
یکیه بزرگ بیاقی بمیانید ای طریق یکیهیکیه شییید در یی
سییمای سیریمی گسیتر مییابد ای امر موجب یشیدید
ای دسیی .رفت و جدا افتاد ییسییتگا،ها شیید ]26[ ،در
نتیجیه ینوی بتیا افزای پییدا میکنید کیه نق ی یی
کنند،ای در ی یی الگوهای ینوی ییسییتی در بی قی ات
ییسییتگا ،دارد .طعق میال های در ی هش ی اندای یکهیکه
شید ،ای یکههای یح .یوالی نشیا داد ،شید که ینوی بتا در
بی یکیههیای کوهی بیشیییتر ای آرای هیای مشیییابهی ای
نمونهها در یکههای بزرگ بود [.]11
ای طرف دیگر توییوایییات لکه نیز بر توییوایییات
اکولوژی آ یاثیر میگذارد .در سیمای سریمی لکههای
بزرگیر گونههای بیشییتری را در تود جای داد ،روی و
دوام گونههای داتلی را افزای میدهند و شیرای ییسیتی
منیاسیییبیری را فراه مینمیاینید [ .]8بنیابرای ای لکیههیا
ایویاالت قوییری در سییمای سیریمی ایجاد کرد ،که در
مقیابی موانع و یهیدییدات بیهتوبی مقیاومی .میکننید [.]31
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Functional richness
Functional evenness

2

Functional divergense
Spatial turnover
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طی بررسییهای ایورت گرفته نشیا داد ،شید که غنای
گونهها اریعا مثع .و م نیداری با مسیاح .لکه جنگلی
[ ]58 18و همچنی با مسیاح .جزیر ]63 24[ ،داشی.
که ای اای م روف جررافیای ییسیتی را یایید میکند که
یی منیقیه بزرگیر ای یی منیقیه کوهی یر ای گونیههیا
حمیایی .میکنید [ .]64در مقیابی لکیههیای کوهی یر بیه
نسییع .دارای اثر حاشیییهای بیشییتری هسییتند جم ی .و
ی داد گونههای مریی در آنها بیشیییتر شییید ،که اغلب در
سییراسییر سیییمای سییریمی پراکند ،میشییوند و گونههای
حسیاس درونی کاه مییابد [ .]30در بررسیی اثر حاشییه
بر گونههای پسیتا دارا نشیا داد ،شید یراک جم ی .در
مناطق بزرگیر که ای ییسیتگا ،درونی بیشیتری برتوردارند
سییه برابر بیشییتر ای مناطق کوه اسیی ..هنی نتیجهای
مؤید میلوبی .مناطق با شییک دایر،ای اسیی .که حداق
نسییع .محی به مسییاح .را دارا میباشییند [ .]62طی
یحقیقی بهعم آمد ،بیا شید که لکههای کوه مت دد
با یوییع یویادفی ینوی ییسیتگاهی بیشیتری نسیع .به ی
لکیه بزرگ متمرکز دارنید امیا در عی حیا دارای فایییای
ییسییتی کمتری برای جم ی .سییاک در تود میباشییند
[ .]22ای طرفی لکیههیایی کیه در نزدیکی سیییایر لکیههیای
ه نوی یا ی لکه بزرگ قرار دارند دارای شیان بیشیتری
جهی .بیایییابی جم یی.هیای ای دسییی .رفتیه برای اجتمیای و
کلونی شییید مجیدد در طو یمیا نسیییعی .بیه لکیههیای
منزوی جداماند ،و جزیر،ای هسییتند [ ]16و به واسیییه
پیوسیییتگی کیافی در سییییمیای سیییریمی بیه فرآینید
مهاجرتهای طعی ی کم مینمایند [ .]23در میال های
که در سیا  2016ایورت پذیرف .نشیا داد که اندای،
لکه و فاایله یا نزدی یری لکه مشیابه برای غنای علفیار
ای اهمی .تااییی برتوردار میباشیید [ .]40علیرغ ای
واق یی .کیه گونیههیای گییاهی نشیییا داد،انید کیه بیه محی
اطراف پیاسییی قوییری میدهنید و بیهنیدرت در فوااییی
طوالنییر پراکند ،میشوند.
در سیییماهای سییریمی یکهیکه شیید ،مکانیسیی های

هیدایی .الگوهیای ینوی ییسیییتی در فرآینید ای بی رفت
ییسیییتگا،ها نه ینها بهایییورت متفاوت رفتار کرد ،و یاثیر
جیداگیانیه دارنید بلکیه ای یکیهیکیه شییید مییوانید بیا ایجیاد
نیاهمگنی مکیانی در سییییمیای سیییریمی عیامی مهمی در
یرییرات ییسیتگا،ها باشید [ .]72ای ای رو بومشیناسیا به
دنعا کمی نمود الگوی مکانی لکهها در دات سیییمای
سیریمی میباشیند یا بتوانند یاثیر ای الگوهای مکانی را بر
میلوبیی .ییسیییتگیا ،میدیریی .منیابع و حفیاظی .ای ینوی
ییسیییتی بیهدسییی .آورنید [ .]27متری هیا ابزاری جهی.
کمیسایی الگوهای مکانی عناار سیمای سریمی هستند
که وض ی ی .یوییع و یرکیب سییاتتارهای ناشییی ای عوام
طعی ی ییا ف یالیی.هیای انسیییانی را نمیای میدهنید [.]36
بنیابرای بیا در نور گرفت اهمیی .فزاینید ،یرییرپیذیری در
سییسیت های اکولوژیکی یحقیقات باید یوجه بیشیتری به
نیاهمگنی مکیانی و یرییرپیذیری یمیانی در یمینیه سیییاتتیار
اکوسیییسییت ها داشییته باشییند [ .]48در نتیجه شیینات.
یرکییب و ینوی جوامع گییاهی و همچنی یرییرات آ هیا در
مقییاسهیای مکیانی بزرگ مییوانید یوانیایی میا را جهی.
پی بینی اینکه هگونه اکوسیییسییت ها به یرییرات واکن
نشییا میدهند یقوی .نماید .بنابرای میال ه حاضییر با
هدف بررسیی یاثیر تویواییات سییمای سیریمی بر ینوی
گونهای و ینوی عملکرد در منیقه نیمهاسییتیی در اسییتا
ههارمحا و بتتیاری انجام گردید.

 .2روششناسی
 .2.1منطقه مورد مطالعه
منیقه مورد میال ه در ی هشی اندای طعی ی ای مرایع
نیمهاسییتیی در کو ،یاگرس مرکزی در جنوب غربی ایرا
واقع شییید ،اسییی ..ای مرایع با مسیییاحتی م اد 7712
هکتار در فااییله  4/65کیلومتری شییهرسییتا بروج در
شیییرس اسیییتیا ههیارمحا و بتتیاری قرار دارد .محدود،
منیقیه مورد مییال یه بی میدارهیای  51درجیه و  17دقیقیه

803

اریعا تووایات سیمای سریمی با ینوی گونهای و...

یا  51درجه و  23دقیقه طو شییرقی و  32درجه و اییفر
دقیقه یا  32درجه و  6دقیقه عرض شیمالی میباشید .ای
منیقه ای نور یوپوگرافی عمدیا دشیتی بود ،پسی.یری و
بلندیری اریفای آ به یرییب  2248و  2373متر ای سیی
دریا میباشید .متوسی بار سیاالنه منیقه  253میلیمتر
تبیشیتر در یمسیتا و اوای بهار) و متوسی دمای سیاالنه
نیز  10/8درجه سانتیگراد اس ..طعق یقسی بندی کوپ
ای منیقه دارای اقلی م تد و سیرد با یابسیتا های گرم
و تشییی اسییی ..گونیههیای غیالیب منیقیه گراسهیای
هنیدسیییالیه و بوییهایهیا نویر Bromus tomentellus,
Stipa hohenackeriana, Noaea mucronate
میباشییید .منیقیه مورد نور ای لحاظ پوشییی وضییی ی.
یکسیانی داشیته و در حد وضی ی .متوسی بود ،اسی ..در
ای منیقیه  5واحید میدیریتی مجزا وجود دارد کیه در
فوی ی بهار و یابسیییتا حدود  4500رأس واحد دامی
کوه در آ هرا میکنند .فو هرا ی دور 120 ،روی،
ای او ترداد و ب ایی ای سیا ها ای  15اردیعهشی .شیروی و
یا  15شییهریور ادامه مییابد .شییدت هرایی که در منیقه
شیک میگیرد متوسی میباشید .با یوجه به میال ات انجام
شید ،در سیا های گذشیته نشیا داد ،شید که هرا نقشیی در
ایجاد لکهها ندارد .الیم به ذکر اسیی .لکههایی که حاا ی
یتریب شییت آی سییویی یراع .و یا انوای کاربریهای
دیگر بودند حذف شیدند و بهطور کلی لکهها کامال طعی ی
و با شرای یکسا در نور گرفته شدند.

 .2.2شناسایی تیپها و لکههای گیاهی
بیدی منوور ابتیدا یویییویر میاهوار،ای منیقیه مورد
مییال یه تیویییویر میاهوار WorldView2 ،بیا یوا یفک ی
مکانی  46سیییانتیمتر برای باند پانکرومایی و  1/85متر
برای باند هندطیفی) یهیه شیید [ .]19سییی یوییویر به
محی نرمافزار  ArcGisانتقیا ییافی .و مری منیقیه مورد
نور بر روی آ مشیییت گردیید .ای آنجیاییکیه یویییاویر
گوگی ارث دارای مزاییایی نویر طعی ی بود رنی عوارض
و پدید،ها داشیت دید سیهب دی و یفکی پذیری آبراههها

و جیاد،هیا میبیاشییینید جهی .یفک ی ی ی هیای گییاهی ای
رو یفسیییر بوییری اسییتفاد ،شیید که شییام ی یی
پلیگو ها بر روی یویویر و سیی ی ریف مناطق همگ با
تویواییات مشیابه نویر رن شیک سیایه باف .الگو و
انیدای ،بود ییا نوی ییی غیالیب و پوشییی سییییحی یمی
یشییتی داد ،شییود [ .]17با یوجه به اینکه ای نقشییه
مربو به مرایع نیمهاسیتیی بود ،و فاقد پوشی درتتی و
درتتچیهای اسییی .لیذا ی ی غیالیب آ بوییهایهیا و گراسهیا
میباشیید .در ای نقشییه ابتدا لکههایی که ای نور نوی گونه
گیاهی همگ بود ،دارای سیاتتار نسیعتا یکسیانی بودند و
ماهی .طعی ی داشیتند مشیت شیدند .سیی ویژگی هر
پلیگو بر اسیاس گونههای غالب یا نوی آشیفتگیها یفسییر
و ی طعقیهبنیدی کلی انجیام گرفی ..برای آگیاهی ای میزا
ایح .نقشیه با طعی  .در فوی بهار و ه یما با رشید
ف ا گیاها بایرسیی میدانی جه .ی یی محدود ،مکانی
هر نوی ییی گییاهی و انیعیاس آ هیا بیا واق یی .یمینی
تمسییاح .و مری فاییایی هر نوی یی گیاهی) انجام شیید.
برای ای منوور بی ای  200نقییه بیهایییورت منفرد در
مری هر نوی یی گیاهی برداشی .شید و ای نقا بهعنوا
نقیا واق یی .یمینی در محی نرمافزار  ArcGisبر روی
یویویر ثع .شیدند و ایح .نقشیه یهیه شید ،مورد بررسیی
قرار گرف ..سییی یی های گیاهی یشییتی داد ،شیید،
حاای معتنی بر ارکا یفسییر بویری بر اسیاس گونه غالب
و به رو فیزیونومی تسیییمای ظاهری) و فلورسییتی
تیرکیب گونهای) نامگذاری و بهایورت آمار یواییفی بیا
گردیید .در نهیایی 750 .لکیه و  7نوی ی ی گییاهی شیییامی
verus

Astragalus

Bromus

tomentellus

Astragalus verus-Bromus Scariola orientalis
Astragalus

tomentellus

verus-Stipa

hohenikeriana

tomentellus-Stipa

Bromus

 hohenikerianaو  Stipa hohenikerianaکیه ای نور
ویژگیهای سیییاتتاری ای قعی اندای ،محی مسیییاح.
نسییع .محی به مسییاح .شییک فااییله یا لکه مشییابه
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یراک حاشیییه حاشیییه ک و  ...متفاوت بودند شییناسییایی
شدند تشک  1و .)2

 .2.3روش نمونهبرداری از پوشش گیاهی
در ای مییال یه انیدای،گیریهیا در دو سیییی لکیه تی
نییاحیییه نسیییعتییا همگ ای پوشییی گیییاهی) و کالس
تمجموعهای ای لکههای ه نوی یا مت لق به ی نوی پوش
گیاهی) انجام شید .در هر کالس بهطور یویادفی لکههای
متتلف که یوییع مناسیعی در سیی منیقه داشیتند یوسی
بررسیی میدانی جه .نمونهبرداری انتتاب شیدند .سیی
در هر لکیه تبسیییتیه بیه انیدای ،هر لکیه) ابتیدا  5الی 10

مییاکیروپیالت  30*30میتیرمیربی یی تبیرای جیلیوگیییری ای
همیوشیییانی واحیدهیای نمونیهبرداری حیداقی فیاایییلیه دو
میاکروپالت ای ه  40متر در نور گرفتیه شیییید) بیهطور
یویادفی -سییسیتمایی مسیتقر شید .نمونهبرداری ای پوشی
یاجی به یفکی فرم رویشییی با اسییتفاد ،ای  3پالت 2*2
مترمرب ی در هر ماکروپالت میابق با یما اوج فوی رشید
گونههای گیاهی تاواسی اردیعهشی .یا اواتر ترداد) انجام
شید [ .]71در هر لکه ی داد ک گونهها نیز بهعنوا غنای
گونهای مشیییاهد ،و ثع .شییید .در مجموی  800پالت در
دات  31لکه نمونهبرداری شد.
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شکل  .1شناسایی لکههای گیاهی و استخراج آنها با ویژگیهای ساختاری متفاوت به روش تفسیر بصری بر روی تصویر ماهوارهای
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شکل  .2تفکیک و طبقهبندی لکههای گیاهی همگن و با خصوصیات مشابه بر روی تصویر ماهوارهای

 .2.4اندازهگیری ویژگیهای عملکردی گیاهی
به منوور کمی کرد ینوی عملکردی گیاها عالو ،بر
فراوانی گونیههیا ویژگیهیای متتلف گییاهی مریع بیا
عملکرد اکوسییست نیز اندای،گیری شدند .با یوجه به اینکه
اندای،گیری ویژگیهای یمام گونهها امکا پذیر نیسی .لذا

انتتیاب گییاهیا بیهگونیهای بود ،کیه در مجموی حیدود 80
دراید یرکیب گیاهی جام ه را یشیکی دادند [ .]56سیی
در سیییی کالس  20نمونیه ای  10پیاییه گییاهی قوی و
بیهتوبی رشییید ییافتیه کیه ای لحیاظ درییافی .نور و عوامی
محییی در محی منیاسیییعی قرار داشیییتنید انتتیاب و
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جمعآوری شییدند [ .]12ای ویژگیها شییام اریفای گیا،
شییات سییی ویژ ،برگ ت )SLAمحتوای ماد ،تشیی
برگ ت )LDMCنیتروژ و فسییفر برگ ت LPCو  )LNCو
فرم رویشی رانکاور میباشند.
شییات  SLAو  LDMCطعق رواب ت )1و ت )2مورد
محاسعه قرار گرفتند:
رابیه ت)1
میانگی وی تش

=SLA

برگ تگرم) /میانگی سی برگ تسانتیمتر)

رابیه ت)2
میانگی وی یر برگ تگرم) /میانگی وی تش

=LDMC

برگ تگرم)

اندای،گیری اریفای گیا ،با اسییتفاد ،ای متر نواری و در
عرایه انجام شید .فسیفر و نیتروژ محلو برگ در گیاها
مورد میال ه به رو اسیتیفا و همکارا اندای،گیری شید
[ .]69در نهای .فرم رویشییی رانکاور نیز بر اسییاس منابع
موجود و میال ات کتابتانهای انجام گرف..

 .2.5محاسبه شاخصهای تنوع
جیهیی .ی ییی کیمیییی .ینیوی جینیعییههییای میتیتیلیف ینیوی
یاکسونومی ینوی عملکرد و ینوی بتای عملکرد مورد محاسعه
قرار گرفتند .کمیسیایی شیات های ینوی یاکسیونومی که
شیام غنای گونهای یکنواتتی و ینوی میباشید با اسیتفاد ،ای
بسته آماری " "Veganیوس نرمافزار  Rاورت گرف..
جهی .محیاسیییعیه شیییات هیای ینوی عملکرد ابتیدا بر
اسیاس ی داد ویژگیها شیات میانگی وینی جام ه 1که
متیاثر ای ویژگی گونیه غیالیب اسییی .و ای فراوانی گونیهای در
ی یی سییه هر ی ای گونهها در ینوی اسییتفاد ،شیید و
جهی .نشیییا داد اری عملکردی مورد انتویار ای یی
ویژگی در ی نمونه یویادفی ای جام ه اسی .برای هر ی
ای ویژگیهای گیاهی بهایییورت مجزا محاسیییعه شییید .ای
مه یری شیییات های معتنی بر هند ویژگی نیز مییوا

شییییاتی آنیتیروپیی راویو ]61[ 2غینییای عیمیلیکیرد []73
یکنواتتی عملکرد [ ]47و واگرایی عملکرد [ ]45را نیام
برد کیه مییواننید بیا درنورگیری و ییا عیدم درنورگیری
فراوانی گونیهای محیاسیییعیه گردنید و گوییای وجود ینوی و
اتیتیالف در وییژگییهییای عیمیلیکیردی گیونییههییای گییییاهیی
میباشیییند .شیییات های ینوی عملکرد با اسیییتفاد ،ای دو
مایری تگونه در پالت و ویژگی در گونه) یوسیی بسییته
آماری " "FDدر نرمافزار  Rانجام شد.
ینوی بتای عملکرد نیز که شییام مؤلفههای روگشیی.
مکانی ینوی گونهای آشیییانهای بود ییسییتگا ،و بتای ک
میباشیید و ای ضییریب جاکارد برای عدم شییعاه .لکهها
اسیتفاد ،شید یوسی بسیته آماری " "betapartدر نرمافزار
 Rمحاسییعه گردید [ .]6در نهای .شییات های ینوی ی
کالس با میانگی گیری ای شییات های مذکور در سیییو
لکه محاسعه شدند تجدو .)1

 .2.6محاسبه شاخصهای سیمای سرزمین
بیه منوور بررسیییی سیییاتتیار مکیانی و یجزییه و یحلیی
متری های متتلف لکههای یشیکی دهند ،سییمای سیریمی
ای نرمافزار  Fragstatsاسیییتفاد ،شییید [ .]46ای آنجاییکه هر
یویویر محدود،ای ای سییمای سیریمی مورد میال ه اسی .که
هیدما لکهها را احاطه میکند نقشییه منیقه مورد میال ه
که بر اسییاس نوی پوش ی طعقهبندی گردید به نرمافزار وارد
شید .متری ها بر اسیاس اب ادی که الگوی سییمای سیریمی را
محاسیعه میکنند به مقیاس لکه کالس و سییمای سیریمی
دسی یتیهبنیدی میشیییونید .ای آنجیاییکیه در مقییاس سییییمیای
سیریمی برای هر متریر ی عدد بهدسی .میآید در میال ه
حاضییر ای دو مقیاس لکه و کالس اسییتفاد ،شیید .سییی
متری های مرسیوم ای قعی مسیاح .محی نسیع .محی
به مسیاح .شیات شیک و فاایله اقلیدوسیی نزدی یری
همسیایه در سیی لکه و متری های یراک حاشییه حاشییه
ک مسیاح .کلی کالس ینوی شیانو غنای لکه شیات
Community weight mean
Rao’s quadratic entropy

1
2

808

مریع و آبتیزداری مجله منابع طعی ی ایرا دور 74 ،شمار 4 ،یمستا 1400

مورد محاسعه قرار گرفتند.

شک و میانگی فواا نزدی یری همسایه در سی کالس

جدول  .1نحوه محاسبه شاخصهای تنوع
شات ها

یوضی پارامترها

فرمو
شات های ینوی یاکسونومی

غنای گونهای

 :Sغنای گونهای
 :Nی داد ک گونههای موجود در پالت
 :Jشات یکنواتتی شانو
 :́Hشات ینوی شانو
 :'Hmaxماکزیم شات ینوی
 :piنسع .افراد یا وفور گونه  iام
 :Sی داد گونه
 :nی داد ک افراد در نمونه
 :niی داد افراد در گونه i
 :Piنسع .افراد یا وفور گونه  iام
 :Lnلگاریت در پایه n

S=N

𝑠

𝐻
𝑖𝑝𝑛𝑙𝑖𝑝
∑ =
𝑥𝑎𝑚𝐻
𝑠𝑛𝑙

یکنواتتی شانو

=𝐽

𝑖=1

𝑠

ینوی شانو

𝑖𝑃𝑛𝐿𝑖𝑃 ∑ 𝐻 = −
𝑖=1

شات های ینوی عملکرد
 :sی داد ک گونهها
 :Wiفراوانی نسعی گونه
 :Xiاری ویژگی گونه i

𝑠

میانگی وینی
جام ه ت)CWM

𝑖𝑋 𝑖𝑊 ∑ = 𝑀𝑊𝐶

i

𝑖=1
𝑇

𝑑𝑖𝑗 = ∑(𝑋𝑡𝑗 − 𝑋𝑡𝑖 )2

مربع آنتروپی راوو
ت)Rao

𝑗𝑃𝑖𝑃

𝑗𝑖𝑑

𝑡=1
𝑆−1

𝑆

∑
𝑗>1

غنای عملکرد
ت)FRic
یکنواتتی عملکرد
ت)FEve

 :dijفااله بی گونههای  iو
 :Piفراوانی نسعی گونه i
 :Pjفراوانی نسعی گونه j

نشا دهند ،گستر

∑ = 𝑜𝑎𝑅
𝑖=1

فاای ویژگی عملکردی یوس جام ه میباشد.

1 )− 1
𝑠−1
𝑠−1
1
1−
𝑠−1

∑𝑆−1
𝑏𝑊𝐸𝑃( 𝑛𝑖𝑚 𝑏=1

= 𝑒𝑣𝐸𝐹

j

برای ی ویژگی بهاورت محدود ،مینیم -
ماکزیم
برای بی ای ی ویژگی بهاورت حجمی در فاای
ویژگیها
 :PEWbیکنواتتی وینی جزوی

𝑠

) ̅̅̅̅
𝐺𝑑 ∆𝑑 = ∑ 𝑊𝑖 × (𝑑𝐺𝑖 −
𝑖=1
𝑠

واگرایی عملکرد
ت)FDiv

 :Wiفراوانی نسعی گونه
̅̅̅:dGمیانگی فااله اقلیدوسی هر ی

̅̅̅̅ ∆|𝑑| = ∑ 𝑊𝑖 × |𝑑𝐺𝑖 −
| 𝐺𝑑
̅̅̅̅
𝐺𝑑 ∆𝑑 +
̅̅̅̅
𝐺𝑑 ∆|𝑑| +

𝑖=1

i

ای گونهها

= 𝑣𝑖𝐷𝐹

شات های ینوی بتای عملکرد
روگش .مکانی
ینوی گونهای
آشیانهای بود
ییستگا،

]) 𝑖𝑗𝑏

]) 𝑖𝑗𝑏 2[∑𝑖<𝑗 min(𝑏𝑖𝑗 ,
− 𝑆𝑇 ] + [∑𝑖<𝑗 𝑚𝑖𝑛(𝑏𝑖𝑗 ,

𝑖𝑆 𝑖∑[

 :JTUروگش .مکانی ینوی گونهای
 Siو  :STی داد گونههای موجود در سای i .و T
 bijو  :bjiی داد گونههایی که ینها در سای.های  iو
 jیاف .میشوند.

= 𝑈𝑇𝐽𝛽

]) 𝑖𝑗𝑏 [∑𝑖<𝑗 max(𝑏𝑖𝑗 , 𝑏𝑗𝑖 )] − [∑𝑖<𝑗 𝑚𝑖𝑛(𝑏𝑖𝑗 ,
]) 𝑖𝑗𝑏 − 𝑆𝑇 ] + [∑𝑖<𝑗 𝑚𝑖𝑛(𝑏𝑖𝑗 , 𝑏𝑗𝑖 )] + [∑𝑖<𝑗 𝑚𝑎𝑥(𝑏𝑖𝑗 ,
𝑇𝑆 ∑𝑖 𝑆𝑖 −
×
]) 𝑖𝑗𝑏 [∑𝑖 𝑆𝑖 − 𝑆𝑇 ] + 2[∑𝑖<𝑗 𝑚𝑖𝑛(𝑏𝑖𝑗 ,

𝑖𝑆 𝑖∑[

= 𝐸𝑁𝐽𝛽

 :JNEآشیانهای بود ییستگا،
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𝐶𝐴𝐽𝛽

ینوی بتای ک

]) 𝑖𝑗𝑏 [∑𝑖<𝑗 min(𝑏𝑖𝑗 , 𝑏𝑗𝑖 )] + [∑𝑖<𝑗 𝑚𝑎𝑥(𝑏𝑖𝑗 ,
]) 𝑖𝑗𝑏 − 𝑆𝑇 ] + [∑𝑖<𝑗 𝑚𝑖𝑛(𝑏𝑖𝑗 , 𝑏𝑗𝑖 )] + [∑𝑖<𝑗 𝑚𝑎𝑥(𝑏𝑖𝑗 ,

 .2.7آنالیز آماری
قعی ای یجزییه و یحل ی آمیاری ابتیدا نرمیا بود داد،هیا
بیا اسیییتفیاد ،ای آیمو کلموگروف -اسیییمیرنوف [ ]33و
همگنی واریان داد،ها نیز یوسی آیمو لیو [ ]39مورد
بررسییی قرار گرف ..سییی رواب بی شییات های ینوی
مربو به هر لکه در سیی سییمای سیریمی تمتریرهای
پاسی ) و شیات های متری تمتریر مسیتق ) با اسیتفاد ،ای
رگرسییییو تیی مورد آنیالیز قرار گرفی ..در نهیایی.
اریعاطات موجود با اسییتفاد ،ای یحلی سییی م نیداری و
مقدار ضریب یعیی ت )R2ی یی شد.

 .3نتایج
 .3.1سطح لکه
بررسییی اریعا توییوایییات سیییمای سییریمی و
شییات های ینوی نشییا داد که با افزای مسییاح .لکه
ینوی گونهای افزای یافته اسیی ..ای طرفی نتایج بررسییی
اریعا تویواییات سییمای سیریمی و شیات های ینوی
عملکرد حاکی ای آ اسییی .که اریعا منفی و م نیداری
بی متری شییک با شییات های ینوی عملکرد معتنی بر
ی ی وییژگیی نیویییر مییییانیگی ی وینیی نی یتیروژ بیرگ تP-
 )value=0.02مییییانیگی ی وینیی سییییی وییژ ،بیرگ تP-
 )value=0.03و میانگی وینی فرم رویشییی ژووفی.ها تP-
 )value=0.03مشییاهد ،شیید .مفهوم ای امر آ اسیی .که
افزای متریی شیییکی لکیه منجر بیه کیاه متریرهیای
نامبرد ،تواهد شید .ای طرف دیگر با افزای متری شیک
میانگی وینی فرم رویشییی کامفی.ها ت)P-value=0.007
افزای م نیداری پییدا کرد ،اسییی ..بیه ععیاریی افزای
متری ذکر شیید ،موجب افزای فرم رویشییی کامفی.ها
میگردد تشک .)3

𝑖𝑆 𝑖∑[

=

 :JACینوی بتای ک

نتایج بررسیی حاضیر همچنی نشیا داد متری محی
لکه دارای اریعا منفی و م نیداری با شییات های ینوی
عملکرد معتنی بر ی ویژگی نویر مییانگی وینی نیتروژ
برگ ت )P-value=0.02اس ..ای اریعا بدی مفهوم اس.
کیه بیا افزای محی لکیه مییانگی وینی نیتروژ برگ
کیاه میییابید .همچنی ی رابییه منفی و م نیدار بی
متری نسیع .محی به مسیاح .لکه با شیات های ینوی
عملکرد معتنی بر ی ویژگی ای قعی میانگی وینی فسیفر
بیرگ ت )P-value=0.01و مییییانیگی ی وینیی فیرم رویشیییی
همیکرییتوفی.ها ت )P-value=0.02وجود داشیی ..با ای
یوضیی که افزای متری نسیع .محی به مسیاح .سیعب
کاه هر ی ای متریرهای مورد اشییار ،تواهد شیید .در
حیالیکیه رابییه مثعتی بیا مییانگی وینی فرم رویشیییی
کامفی.ها ت )P-value=0.01نشا داد تشک .)4
هما گونه که ای نتایج حاای ای رگرسییو تیی سیاد،
مشیاهد ،میگردد بهطور مشیابهی متری فاایله اقلیدوسیی
نزدی یری همسییایه نیز دارای اریعا منفی و م نیداری
با شیییات های ینوی عملکرد معتنی بر هند ویژگی مانند
راوو ت )P-value=0.05و واگرایی عملکرد تP-
شییییات
 )value=0.01اسی ..بهطوریکه افزای فاایله اقلیدوسیی
نزدی یری همسیایه موجب کاه هر ی ای عناایر ذکر
شیید ،تواهد شیید .بررسییی نتایج بهدسیی .آمد ،همچنی
حیاکی ای آ اسییی .کیه ی رابییه منفی و م نیدار بی
متری نسع .محی به مساح .لکه با ینوی بتای عملکرد
تروگشییی .مکیانی ینوی گونیهای) ت )P-value=0.02و ینوی
بتیای عملکرد تکی ) ت )P-value=0.04مشیییاهید ،گردیید.
بهطوریکه افزای متری نسیع .محی به مسیاح .لکه
موجب کاه هر ی ای شییات های ینوی مذکور تواهد
شد تشک .)5

 .3.2سطح کالس
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نتایج بهدسیی .آمد ،ای بررسییی اریعا توییوایییات
سییمای سیریمی و شیات های ینوی نشیا داد در سیی
کالس متری مییانگی فاایییلیه اقلییدوسیییی نزدی یری
همسییایه دارای اریعا منفی و م نیداری با شییات های
ینوی ییاکسیییونومیی شیییانو ت )P-value=0.05و غنیای
گونیهای ت )P-value=0.02میبیاشییید .بیا ای یوضیییی کیه
افزای متری میانگی فاایییله اقلیدوسیییی نزدی یری
همسییایه موجب کاه هر ی ای عنااییر مذکور تواهد

شید .هما طوری که ای نتایج بررسیی اریعا تویواییات
سیییمای سییریمی و شییات های ینوی عملکرد بر میآید
مییانگی متریی شیییکی اریعیا منفی و م نیداری بیا
شییییات هیای ینوی عملکرد معتنی بر یی ویژگی نویر
مییانگی وینی نیتروژ برگ ت )P-value=0.03و مییانگی
وینیی کیلیروفیی ی بیرگ ت )P-value=0.01نشییییا داد.
بهطوریکه افزای میانگی متری شییک موجب کاه
متریرهای اشار ،شد ،میگردد تشک .)6
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و شاخصهای تنوع عملکرد مبتنی بر یک ویژگی در سطح لکه
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شکل  .5رگرسیون خطی ساده بین خصوصیات سیمای سرزمین (فاصله اقلیدوسی نزدیکترین همسایه و نسبت محیط به مساحت لکه) و
شاخصهای تنوع عملکرد مبتنی بر چند ویژگی و تنوع بتای عملکرد در سطح لکه
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شکل  .6رگرسیون خطی ساده بین خصوصیات سیمای سرزمین (میانگین فاصله اقلیدوسی نزدیکترین همسایه و متریک شکل)
و شاخصهای تنوع تاکسونومیک و تنوع عملکرد مبتنی بر یک ویژگی در سطح کالس

نتایج میال ه حاضییر همچنی نشییا داد که متری
مسییاح .کلی کالس با شییات های ینوی عملکرد معتنی
بر یی ویژگی ای قعیی مییانگی وینی کلروفیی برگ تP-
 )value=0.05و مییییانیگییی وینیی فیرم رویشیییی هیمیی-
کیرییییتیوفیییی.هییا ت )P-value=0.007ارییعییا مینیفیی و
م نیداری دارد .مفهوم ای امر آ اسییی .کیه بیا افزای
متری مسیاح .کلی کالس متریرهای مورد اشیار ،کاه
پییدا میکننید .نتیایج حیااییی همچنی مؤیید ای میلیب

یراک

اسییی .کیه رواب منفی و م نیداری بی متریی
حاشییییه با میانگی وینی کلروفی برگ ت)P-value=0.02
وجود داشیی ..ای طرفی با افزای متری حاشیییه ک نیز
میییانگی وینی کلروفی ی برگ ت )P-value=0.02بییهطور
م نیداری کیاه پییدا کرد ،اسییی ..ای اریعیاطیات بیدی
مفهوم اس .که افزای متری یراک حاشیه و حاشیه ک
موجیب کیاه شیییات هیای ینوی ذکر شییید ،میگردنید
تشک .)7
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شکل  .7رگرسیون خطی ساده بین خصوصیات سیمای سرزمین (مساحت کلی کالس ،تراکم حاشیه و حاشیه کل)
و شاخصهای تنوع عملکرد مبتنی بر یک ویژگی در سطح کالس

هما گونه که ای نتایج حاای اسیتنعا میشیود رابیه
مثعی .و م نیداری بی متریی یراک حیاشیییییه تP-
 )value=0.05و حاشیه ک ت )P-value=0.05با یکنواتتی
عملکرد مشیاهد ،گردید .نتایج بهدسی .آمد ،ای رگرسییو
تیی سیاد ،همچنی حاکی ای آ اسی .که افزای غنای
لکه در سییی سیییمای سییریمی موجب افزای م نیدار

ینوی بتای عملکرد تک ) ت )P-value=0.03شییید ،اسییی..
بیهطور مشیییابهی متریی ینوی شیییانو رابییه مثعی .و
م نیداری بیا ینوی بتیای عملکرد تروگشییی .مکیانی ینوی
گونهای) ت )P-value=0.04نشیا داد ،اسی ..با ای یوضیی
کیه افزای غنیای لکیه و ینوی شیییانو منجر بیه افزای
شات های ینوی ذکر شد ،میگردند تشک .)8
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شکل  .8رگرسیون خطی ساده بین خصوصیات سیمای سرزمین (تراکم حاشیه ،حاشیه کل ،غنای لکه و تنوع شانون)
و شاخصهای تنوع عملکرد مبتنی بر چند ویژگی و تنوع بتای عملکرد در سطح کالس

 .4بحث و نتیجهگیری
فرآیندهای اکولوژیکی و ییسیتی موجود در مقیاسهای
متفاوت مکانی و یمانی منجر به ایجاد ناهمگنی در سیمای
سیریمی شید ]36[ ،بهطوریکه الگوی سیاتتار سییمای
سیییریمی را بیهطور قیابی یوجهی یرییر میدهنید .ای
فرآیندها موجب یکهیکه شید شیدید و ای ه گسییتتگی

سیاتتارهای سییمای سیریمی میشیوند [ ]41در نتیجه
موجب یرییرات در تویواییات ینوی ییسیتی بهویژ ،ینوی
گونهای و ینوی عملکرد میگردند .با وجود اهمی .موضیوی
مورد مییال یه ییاکنو مییال یات انیدکی در ای یمینیه در
ایرا انجام گرفته اسیی .که اکثر آ ها محدود به پرندگا
میباشد.
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نتایج حاای ای یحقیق حاضیر نشیا داد که با افزای
مسیاح .لکه ینوی گونهای افزای یافته اسی ..ای موضیوی
بیه دو دلیی مییوانید بیاعیث افزای غنیا و ینوی گونیهای
گردد .با افزای مسییاح .لکه احتما افزای کیفی .لکه
افزای مییابد که ای آ بهعنوا شیرای اسیتقرار گونهای
نیام میبرنید کیه یکی بیهدلیی کیاه رقیابی .درو و بی
گونیهای و آیادسیییایی گونیههیا ای رقیابی .کیه موجیب افزای
ینوی میشیییود [ .]63 58ای طرف دیگر امکییا ایجییاد
ناهمگنیهای محییی تتاک و  )...ییادیر شیید ،و شییرای
اسیییتقرار بیهدلیی افزای اتتالفیات آشیییییانیهای را مهییا
میکند .دلی دیگر ای اسیی .که لکههای بزرگیر پذیرای
گونههای بیشتری ای اطراف هستند و در اورت حذف ی
گونیه ای آنهیا قیدرت جیایگزینی بیشیییتری در فرد ییا گونیه ای
دسی .رفته را دارند [ .]36در نتیجه افزای غنای گونهای
با افزای مسییاح .منیقه را مییوا به وجود ییسییتگا،
میلوبیر و یامی نیای گونهای در منیقههای با مسیییاح.
بیشیتر مریع دانسی ..واضی اسی .که لکههای ییسیتگاهی
بزرگیر و پیوسیته مییوانند گونههای بیشیتری را در تود
جای داد ،و شیرای ییسیتی مناسیبیری را برای آنها فراه
نمایند .ای موضیوی بهتویوص در مورد گونههای داتلی
که اغلب حسیاسیر هسیتند مه اسی .هرا که به عل .ای
بی رفت ییسیتگا ،مناسیب در هنی شیراییی ای گونهها
با تیر انقراض محلی مواجه میشیوند [ .]27ای نتایج با
یافتههای ی یحقیق [ ]66که بیا میدارد مقدار شات
ینوی شیانو در لکههای جنگلی با مسیاح .بیشیتر ای 300
هکتار بیشتری مقدار بود ،اس .میابق .دارد.
نتایج یحقیق حاضییر همچنی حاکی ای آ اسیی .که
متری مسیاح .کلی کالس با شیات های ینوی عملکرد
نیویییر مییییانیگی ی وینیی کیلیروفیی ی بیرگ و فیرم رویشیییی
همیکرییتوفیی.هیا اریعیا منفی و م نیداری دارد .بیا
افزای مسیییاحی .لکیههیا افزای غنیا و ینوی گونیهای ایفیاس
میافتیید [ .]63 58 24 18بر اسییییاس یئوری جزایر
ییسیتی کاه غنای گونهها با کاه مسیاح .و افزای

انزوای ی ییسیییتگیا ،ایفیاس میافتید [ .]43در ای یئوری
اریعا دو ویژگی اندای ،و فااله جزیر ،با استقرار و انقراض
گونیههیا بییا میگردد .ی یداد گونیه یی جزیر ،در نتیجیه
یوای بی گونههای جدیدی اسی .که ای طریق مهاجرت و
انقراض گونیههیای موجود حیااییی میشیییود .در جزایر
کوهی یر کیفیی .ییسیییتگیا ،کمتر شییید ،و بیا کیاه
ناهمگنیهای محییی کاه اتتالف آشییییانهای شیییک
میگیرد .ای موضیییوی باعث میشیییود رقاب .درو و بی
گونه بیشتر جم ی .گونه کمتر و میزا انقراض گونه ییاد
گردد .کاه اتتالف آشیییانهای موجب یکسییا شیید
ویژگیهیای گییاهی هر لکیه شییید ،و وارییان ویژگیهیای
گیاهی درو لکهها کاه مییابد .در حقیق .ای موضوی
باعث هیرگی یکسییری گونه تاص با ویژگیهای شییعیه به
ه شید ،و بجای افزای ینوی عملکرد افزای در هیرگی
یی ویژگی گییاهی را موجیب میگردد .برای مثیا در
لکههای مورد بررسییی ای موضییوی در توییوص هیرگی
گییاهیا بوییهایی و کیاه همیکرییتوفیی.هیا در لکیههیای
بزرگیر بهطور کام به هش میتورد.
نتایج شیات های دیگر سییمای سیریمی نویر شیک
محی لکه یراک حاشییه و حاشییه ک نشیا داد که ای
شییییات هییا بییا ینوی گونییهای و ینوی عملکرد اریعییا
م نیداری دارنید .برای مثیا اریعیا منفی و م نیداری
بی متری شییک با شییات های میانگی وینی نیتروژ
برگ سیییی ویژ ،برگ کلروفیی برگ و فرم رویشیییی
ژووفی.ها مشییاهد ،شیید .ای طرف دیگر با افزای متری
شیییکی مییانگی وینی فرم رویشیییی کیامفیی.هیا افزای
م نیداری پیدا کرد ،اسیی ..متری محی لکه نیز دارای
اریعیا منفی و م نیداری بیا مییانگی وینی نیتروژ برگ
اسییی ..همچنی رابییه مثعی .و م نیداری بی متریی
یراک حاشییه و حاشییه ک با یکنواتتی عملکرد مشیاهد،
شد .در حالیکه رواب منفی و م نیداری بی متری های
میذکور بیا مییانگی وینی کلروف ی برگ وجود داشییی ..ای
شیات ها در سییمای سیریمی ی یی کنند ،نر مهاجرت

اریعا تووایات سیمای سریمی با ینوی گونهای و...

و پراکن گونهها در طی یما هسییتند [ .]13برای مثا
هرهه نسیع .محی به مسیاح .بیشیتر باشید نشیا میدهد
که گونههای بیشیتری مییوانند با سیرع .بیشیتری به لکه
اضییافه و یا تارج شییوند .ای موضییوی در توییوص یراک
حاشیییه و میزا حاشیییه ک لکهها نیز اییادس اسیی ..با
افزای یراک حاشییه لکهها فایای بیشیتری برای گونهها
فراه میشیود یا بی لکهها مهاجرت کرد ،و مسیتقر شیوند
ای موضیییوی بههمرا ،افزای در مسیییاح .لکه و افزای
نیاهمگنی محییی حیااییی ای آ گونیههیایی بیا ویژگیهیای
متفاویی را در لکه مسیتقر میکند که ای امر در تویوص
انوای گیاها بویهای تکامفی.ها) اادس بود ،و بویهایهایی
با یفاوت ییاد در ویژگیهای گیاهی را مسیتقر کرد ،اسی.
کیه شییییامی انوای گو هیا میاننید  Astragalus verusو
 Astragalus susianusشیید ،اسیی ..با افزای ای قعی
گونهها در نتیجه ینوی در شیات میانگی وینی نیتروی
و سیی ویژ ،برگ کاه یافته اسی ..نتایج حاای ای ای
یحقیق با گزارشیییات [ ]13 2مرایرت دارد که ناشیییی ای
حایییور گونیههیای بوییهای در ای مییال یه و ییاثیر آنهیا بر
شیییات مییانگی وینی ویژگیهای گییاهی اسییی ..نتیایج
حاا ای ای یحقیق در تووص یراک حاشیه با یافتههای
[ ]62مییابقی .دارد .کیاه متریی یراک حیاشیییییه در
داد،هیای واق یی .یمینی و پی بینی شییید ،بییانگر کیاه
ناهمگنی مکانی میباشییید .نتایج بهدسییی .آمد ،نشیییا
میدهد که افزای وسییی  .و کاه حاشییییه منجر به
افزای ییسیتگا،های درونی منیقه میگردد در نتیجه به
امنی .بیشییتر ای مناطق برای گونههای درو ییسییتگا،
کم مینماید.
نتایج ای میال ه نشا داد ،اس .که با افزای متری
فااله اقلیدوسی نزدی یری همسایه ینوی شانو گونهای
غنیای گونیهای شیییات راوو و واگرایی عملکرد کیاه
یاف ..متری فااییله اقلیدسییی نشییا دهند ،دور افتاد
لکههای همنوی ای یکدیگر اسی .و با افزای میزا فاایله
لکیههیا ای یکیدیگر ای احتمیا وجود دارد کیه لکیههیایی کیه
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در م رض ای دسی .داد گونه هسیتند با سیرع .کمتری ای
لکیههیای دوریر گونیه گییاهی در آنهیا مسیییتقر شیییود و ای
موضیوی باعث کاه ینوی گونهای در آنها شیود [.]51 68
بیا کیاه ینوی گونیهای لکیههیایی کیه در فوااییی دوریر ای
بقییه لکیههای همنوی قرار میگیرند ای احتما وجود دارد
که ینها گونههای مقاومیر به شیرای لکه یوا ماندگاری و
حفظ جم ی .تود را داشییته باشییند و ای موضییوی ینها
گیاهانی با ویژگیهای شییعیه به ه را شییام گردد [24
 ]63 58و در نتیجیه کیاه ینوی عملکرد گونیهای را
بههمرا ،داشییته باشیید .کاه ینوی عملکرد در ای لکهها
بیهدلیی دوری آنهیا ای لکیههیای همنوی موجیب کیاه
عملکرد اکوسییییتمی و پیاییداری لکیههیا در طی یمیا در
مواجهه با رتدادهای طعی ی میگردد.
یکی دیگر ای جنعههای ینوی عملکرد که در ای میال ه
مورد اریییابی قرار گرفی .ینوی بتیای عملکرد اسییی .کیه در
حقیقی .بییانگر نیاهمگنی مکیانی در تویییوایییییات ینوی
عملکرد اس ..نتایج نشا داد ینوی بتای عملکرد با افزای
غنیای لکیه افزای ییافتیه اسییی ..همچنی متریی ینوی
شییانو نیز رابیه مثع .و م نیداری با ینوی بتای عملکرد
داشیییته اسییی ..ای موضیییوی مییواند ناشیییی ای افزای
آشییا های اکولوژی و رهاسیایی رقاب .در سییو باالیر
باشیید .ییرا هنگامی که سیییمای سییریمی ینها ای ی لکه
یشیکی شید ،باشید ینوی آ ایفر و هرهه انوای لکهها و
سیه نسیعی مسیاح .آ ها در سییمای سیریمی افزای
ییابید ینوی سییییمیای سیییریمی نیز یییاد میگردد .ای امر
موجیب میگردد گرو،هیا و گونیههیای متتلفی در کنیار
همدیگر قرار گیرند .وقتی ی داد گونه افزای پیدا میکند
شیییان اینکیه ی یداد گونیه بیا ویژگیهیای متفیاوتیری در
دات لکهها حاییور یابند بیشییتر اسیی ..در نتیجه انتوار
میرود کیه شیییات هیای ینوی عملکرد نیز افزای پییدا
کننید [ .]24همچنی بیا افزای نیاهمگنیهیای مکیانی
امکیا افزای نیاهمگنی در یرکییب ویژگیهیای گییاهی
افزای میییابید و بیا یوجیه بیه اینکیه ای موضیییوی در
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مقیاسهای بزرگیر شییک میگیرد منجر به افزای ینوی
بتای عملکرد میشود .ای موضوی را نیز مییوا به معحث
افزای مسیییاحی .لکیههیا و افزای نیاهمگنیهیای آنهیا رب
داد که لکههای بزرگیر ینوی بتای عملکرد بیشتری داشته
و با افزای ی داد گونه در نتیجه اتتالفات آشییانهای آنها
ینوی بتا اقزای مییابد [.]63
همیا طور کیه ای نتیایج بر میآیید م ییارهیای نیاهمگنی
هش ی اندای یمامی پارامترهای ینوی و بهویژ ،ینوی عملکرد
ارییابی شیید ،در یحقیق حاضییر را یح .یاثیر قرار داد .در
واقع در ای مییال یه مشیییت گردیید کیه غنیا و یرکییب
گونههای گیاهی بهطور قاب یوجهی به ناهمگنی ییسییتگا،
و ایویا هشی اندای در مقیاسهای مکانی متتلف واکن
نشیا میدهند .بهطور کلی نتایج مؤید ای موضیوی اسی.
کیه سیییاتتیار هشییی انیدای ی یی کننید ،ینوی گونیهای در
مقییاسهای لکیه و کالس اسییی .و با یاثیری که سیییاتتار
هشییی انیدای بر ینوی گونیهای گیذاشیییتیه اسییی .یرکییب
ویژگیهیای گییاهی نیز یرییر کرد ،و مییوا نتیجیه گرفی.
کیه بیا یرییرات تویییوایییییات لکیه و کالس عملکرد
اکوسییییسیییتمی نیز بیه احتمیا یییاد یرییر تواهید کرد.

همچی نتیایج مؤیید ای موضیییوی اسییی .کیه انیدای،گیری
یرکییب ویژگی گونیههیا و ینوی عملکرد گونیهای مییوانید
بین بیشییتری نسییع .به فرآیندهای اکولوژیکی ر داد،
در ی هشی اندای یکهیکه شید ،نسیع .به جنعههای دیگر
میاننید ی یداد گونیههیا اراویه کنید .بیا ای حیا فرآینیدهیای
اکولوژیکی یوسییی عوامی مربو بیه عنیاایییر متتلف
هش ی اندای و در مقیاسهای متتلف هدای .میشییوند که
همیه آ هیا مییواننید بر اسیییتقرار و وقوی گونیههیا در یی
قی یه کیانونی ییاثیر بگیذارنید .ای آنجیاییکیه درک الگوهیای
ینوی ییسییتی در ی منیقه و هگونگی یاثیرپذیری آ ای
شیییرای محلی و هشییی انیدای و همچنی درک یرییرات
مکانی و یمانی الگوی سیییمای سییریمی جه .پی بینی
اهدافی نویر ارییابی سیریمی مدیری .منابع و حفاظ .ای
ینوی ییسیتی الیم اسی .و با درنور داشیت یوانایی باالی
متری ها در کمیسیایی سییمای سیریمی اسیتفاد ،ای نتایج
حاایی ای ای گونه میال ات در مدیری .مناطقی با نر
یرییر بیاال موجیب میگردد ییا ای ای طریق ییاثیر سیییاتتیار
سییییمیای سیییریمی را بر الگوهیای جیابجیایی درو و بی
لکهها مشاهد ،نمود.
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