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 دهیچک
باشد.  بنابراین میها جهت جلوگیري از فرسایش خاك و یا کاهش آن، حفظ و احیاي پوشش گیاهی ترین روشیکی از مناسب

هاي پوشش گیاهی، از جمله تنوع، به عنوان اولین و مهم ترین ابزار بیولوژیکی جهت حفاظت خاك آشنایی و آگاهی از ویژگی
نماید، تقسیم بندي در زمینه الگوي پراکنش مکانی تنوع گیاهی ارائه می هایی که اطالعات جامعیضروري است. یکی از روش

اي در طول گرادیان ارتفاعی منطقه حفاظت شده گنو با استفاده از این هاي تنوع گونهاین تحقیق به بررسی مؤلفهافزایشی است. در 
مترمربعی در هرطبقه در جهت جنوبی انجام  4پالت  5طبقه ارتفاعی و با تعداد  15برداري از گیاهان در فهرستروش پرداخته شد. 

) 2β) و بین طبقات ارتفاعی (1βها ()، بین نمونه1αها یا پالتها (هاي داخل نمونه) به مؤلفهrγاي (سپس کل غناي گونهشد. 
نشان داد که  Partitionهاي مختلف با استفاده از نرم افزار اي در مقیاسهاي تنوع گونهبندي شد. تجزیه و تحلیل مؤلفهتقسیم

درصد کمترین مقدار 36/16با  2βتنوع کل دارا بود. مقیاس  درصد بیشترین مقدار و همچنین بیشترین سهم را از13/71با  β 1تنوع
هاي متر) مشاهده شده و گونه 1700تا  1200را نشان داد. نتایج بیانگر آن بود که بیشترین تعداد گونه در طبقات ارتفاعی میانی (

فزایشی مقیاسی که بیشترین سهم را در تورانی بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. استفاده از تقسیم بندي ا-ناحیه رویشی ایرانی
هاي احیا را به ما نشان نماید و همچنین بهترین مقیاس جهت فعالیت) را ارائه میRegionalاي دارد (تنوع کل در سطح منطقه

 دهد.می
 
 
 

 
 
 

 مقدمه -1
فرسایش خاك به عنوان یک عامل تهدید کننده براي منابع آب و خاك کشور است، که در دهه اخیر به دلیل عدم استفاده مطلوب از 

ها و تولید رسوب باعث از بین رفتن شرایط اکولوژیکی اراضی مرتعی و جنگلی رو به فزونی نهاده است. این عامل ضمن هدررفت خاك
). عوامل مختلفی در کاهش یا افزایش پدیده فرسایش در طبیعت دخیل هستند که شناخت این 4د (گردمناسب زندگی موجودات می
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ترین مسئله آبخیزها، به دست ). عمده1نماید (ها ما را در شناخت مکانیسم و کنترل فرسایش کمک میعوامل و تعیین مهمترین آن
-ب، رسوب و افزایش ذخیره نزوالت آسمانی در خاك بویژه در شیبترین روش براي جلوگیري از ایجاد فرسایش، رواناآوردن مناسب

 ). 1هاي کمتر است تا بتوان شرایط احیاي مرتع را فراهم ساخت (
باشد ها جهت جلوگیري، کاهش و یا ثابت نگه داشتن فرسایش خاك، حفظ و یا احیاي پوشش گیاهی میترین روشیکی از مناسب

اهی در سطح حوزه به دلیل اثراتی که بر اجزاء سیکل هیدرولوِژي حوزه دارد، از عوامل کاهش (کنترل بیولوژیکی). وجود پوشش گی
آلی و پوشش گیاهی، از ). برخی از محققین گزارش نمودند که به طور کلی با افزایش میزان ماده8خیزي یک حوزه است (دهنده سیل

-ها میدیگري نشان دادند که مواد آلی باعث افزایش ثبات خاکدانههاي ) و همچنین پژوهش26، 19شود (میزان فرسایش کاسته می
هاي مرتعی، جهت ترین ابزار شناخت اکوسیستم). بنابراین دانش و آگاهی در زمینه پوشش گیاهی به عنوان اولین و مهم27شود (

هاي مرتبط با این ذیرش همه بخشهاي آبی مورد پبرداري بهینه آبخیزها و همچنین کنترل انواع فرسایشمدیریت صحیح و بهره
 ). 2مقوله است (

کند که همواره اطالعات کمی و کیفی دقیقی از آن اهمیت پوشش گیاهی به عنوان یک عامل پویا و مؤثر بر شرایط زیستی ایجاب می
اهی که بررسی تغییرات آن هاي زمانی کوتاه مدت تعیین گردد. یکی از فاکتورهاي مهم پوشش گیتهیه و تغییرات مربوط به آن در بازه

 بیشتر تنوع میزان هرچند که باشدمی منطقه سطح در گونه تعداد در زمان ومکان و شناخت همه جانبه آن ضروري است، تنوع گیاهی یا
له و چندساله هاي یکساچنانچه اکوسیستم برخوردار از تنوع باالتر باشد و تعداد گونه. بود خواهد بیشر تبع آن به اکوسیستم پایداري باشد

ها چه یکساله و چه ها با یکدیگر، هر کدام از گونهآن بیشتر باشد، بدلیل ویژگیهاي ساختاري متفاوت ریشه و اندامهاي هوایی گونه
). هرچه مقدار تنوع در یک جامعه بیشتر 28ها در حفظ خاك، حفظ عملکرد و پایداري اکوسیستم نقش بسزائی خواهند داشت (دائمی

هاي اي به عنوان یک راهنما براي طرحگیري تنوع گونه). در نتیجه اندازه10گیرد (تر صورت میشت به وضع سابق سریعباشد، برگ
هاي زیست )، بطور وسیعی در مطالعات پوشش گیاهی و ارزیابی3اي مورد استفاده قرار گرفته (حفاظتی در مقیاس محلی و منطقه

). بنابراین ارائه بهترین و 22، 5گیرد (ها مورد استفاده قرار میدر تعیین وضعیت اکوسیستمهاي مهم محیطی به عنوان یکی از شاخص
 ).23(ها جهت اندازه گیري تنوع گیاهی الزم و ضروري است دقیق ترین روش

-زمان ارائه شاخص هاي اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است که قدمت آن بهاي که در سالگیري تنوع گونههاي اندازهیکی از روش
اي در گردد، روش تقسیم بندي افزایشی است. این روش یک روش جدید و دقیق براي آنالیز الگوهاي تنوع گونههاي ویتاکر برمی

 میتقس در هر مقیاس آلفا و بتا يهابه مؤلفه )تنوع گامااي (گونه يغنا ی،شیافزا بنديدر تقسیم .)25، 24، 16(هاي مختلف است مقیاس
هاي مدیریتی مختلف یا در طول ي یا نسبت به یکدیگر در رژیماگونه يآلفا و بتا به کل غنا توان نسبت تنوعشود. بنابراین مییم

در ایران تقریبا روشی ناشناخته است و بسیاري ). متاسفانه 29، 18، 14، 13، 9کرد ( سهیمقاهاي محیطی و فیزیوگرافی مختلف گرادیان
 ن روش و متدولوژي آن کامالٌ بیگانه هستند. از پژوهشگران با ای

هاي مناسبی را در استان هرمزگان در خود جاي هاي اقلیمی واکولوژیک حاکم بر آن، زیستگاگنو بواسطه ویژگی ي حفاظت شدهمنطقه
هاي داروئی)، اما گونه داده است. اگر چه تاکنون پوشش گیاهی این منطقه از برخی جهات مطالعه شده است (ارائه فلور و یا مطالعه

بندي افزایشی در گرادیان ارتفاع ارائه هاي تنوع و با استفاده از روش تقسیمبندي آن به مولفهتغییرات تنوع گیاهی با تاکید بر تقسیم
-با نتایج پژوهشي مذکور به منظور ارائه امکان مقایسه اي منطقهنگردیده است. هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت کنونی تنوع گونه

هاي مختلف جهت استفاده در حفاظت واعمال مدیریت صحیح و مؤثر با استفاده از هاي آتی و ارزیابی تغییرات تنوع گیاهی در مقیاس
 باشد.بندي افزایشی میروش جدید تقسیم

 
 

 ها روش و مواد -2
 مطالعه  مورد منطقه يویژگیها و موقعیت. 2,1

متر از سطح 2347تا  50کیلومتري شمال غربی بندرعباس از ارتفاع حدود  30هکتار در 43000منطقه حفاظت شده گنو به وسعت حدود 
دقیقه طول  18درجه تا  56دقیقه تا  57درجه و  55دقیقه عرض شمالی و  29درجه و  27دقیقه تا  18درجه و  27دریا، در مختصات 
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تورانی، عناصر گیاهی سایر -سندي و ایرانی-هاي ناحیه صحرامورد مطالعه عالوه بر حضور رستنی شرقی واقع شده است. در منطقه
هاي خاردار و شوند. وجود انواع عناصر گیاهی کامفیت همچون گونهسیبري نیز ظاهر می-اي، و اروپانواحی رویشی، نظیر مدیترانه

 Acantholimonو  Konvolvulus leiocalycimus ،Konvolvulus spinosa ،Acantholimon stocksiiبالشتکی (
scorpiusهاي شیبدار کوهستانی، ضامن تثبیت خاك و اي خاردار نظیر چوبک به ویژه در دامنههایی از گیاهان بوته) و وجود گونه

ها کریپتوفیت و کامفیتیآیند. افزون بر این تنوع اشکال زیستی همهاي آبی به شمار میعاملی بسیار مطمئن براي کنترل فرسایس
 ). 1کند (شکل هاي یکساله) موجود در منطقه، مهیا میپناهگاه مناسبی را براي استقرار سایر ذخایر ژنتیک گیاهی (گونه

 

 
 : موقعیت منطقه موردمطالعه در ایران واستان هرمزگان1شکل

 
 . روش تحقیق2,2 

انجام شد. براي این  1393برداري در بهار گاما) در منطقه حفاظت شده گنو، نمونههاي تنوع گیاهی (آلفا، بتا و با هدف بررسی مؤلفه
متر و با توجه به  2150متر تا 250ي طبقه در محدوده15( در امتداد طبقات ارتفاعیسیستماتیک -با روش تصادفیبرداري نمونهمنظور 

(این جهت به دلیل داشتن مساحت و وسعت  ز دامنه جنوبیتغییرات نوع پوشش گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی تفکیک گردیدند) ا
شد. پس از بازدید از منطقه مورد مطالعه و تعیین انجام بیشتر نسبت به جهات دیگر و همچنین به خاطر دسترسی آسانتر انتخاب گردید) 

از لحاظ پوشش گیاهی درصد بیشتري هایی که طبقات ارتفاعی، با توجه به تغییرات نوع پوشش گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی سایت
هر طبقه ارتفاعی،  منطقه کلیدي دررا دارا بودند و از نظر توپوگرافی همگن بودند به عنوان منطقه معرف در هر طبقه انتخاب گردیدند. 

-ویژگیگیري زهمتر براي اندا 2×2پالت 5 از در امتداد هر ترانسکتگردید و مستقر  متر عمود بر جهت شیب100ترانسکت به طول  سه
استفاده شد. تعداد پالتها با توجه به دقت مورد نیاز و هزینه تعیین گردیدند و پوشش گیاهی (تعداد و درصد پوشش هر گونه)  هاي

 همچنین جهت کاهش تغییرات پوشش در طول ترانسکتها فقط از ترانسکتهاي عمود بر جهت شیب استفاده شد.
 اي هاي غنا و تنوع  گونه: شاخص3-2

بندي افزایشی کلی تقسیمرابطه) استفاده شد. 2003و همکاران ( Cristهاي آلفا و بتا از روش بندي تنوع گاما به مؤلفهبراي تقسیم
 :)24( است )1رابطه ( صورتبه

 :)1رابطه ( 
 

𝐷𝐷𝑇𝑇 =  𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 +  𝐷𝐷𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑤𝑤𝑎𝑎 
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باشد. که این رابطه توسط می تنوع درون مقیاس میانگین withinDتنوع بین مقیاس (پالت) و  amongDتنوع کل گونه،  TDکه در آن 
Crist ) براي 2) به صورت رابطه (2003و همکاران (m :مقیاس ارائه گردید 

 

 

(کوچکترین  میانگین تنوع در پالت: 1α، مکانی هايمقیاسسطوح یا تعداد  :mهاي گیاهی موجود در پالت، : کل گونهγکه در آن
ها). با توجه به اینکه در عنوان مثال در سطح پالت برابر است با تنوع بین پالت(به بین واحد در هر سطحمیانگین تنوع  :iβو  مقیاس)

  γ = α. بنابراین فرمول فوق بهسطح پالت و سطح ارتفاعداشت شامل خواهیم  (بتا) βتحقیق حاضر دو سطح از مقیاس وجود دارد دو 
2  β+ 1β+  1یابد که در آن یر مییتغβ 2ها در هر طبقه ارتفاعی و تغیرات گونه بین پالتβ دهد.بین طبقات ارتفاعی را نشان می 

افزار در سال انجام گردید. این نرم Partition (Ver. 3) افزاراي با استفاده از نرمهاي تنوع گونهبررسی آماري تأثیر ارتفاع بر مؤلفه
بندي افزایشی تقسیماي با استفاده از روش هاي تنوع گونهصورت ویژه براي تجزیه و تحلیل دادهبهCrist و  Veechتوسط  2009

با میزان مورد انتظار آنها در هر هاي تنوع (آلفا، بتا و گاما)، مقادیر آنها را افزار عالوه بر محاسبه شاخصارائه شده است. در این نرم
استفاده  PASTوینر و غناي گونه اي از نرم افزار -هاي تنوع (شانونکند. براي محاسبه شاخصصورت آماري مقایسه میمقیاس به

 گردید. 
 

 جینتا -3
رویشی و منطقه رویشی گونه در جهت جنوبی کوه گنو در طول گرادیان ارتفاعی ثبت وشناسایی شدند و فلور، فرم  112در مجموع 

ها در ضمیمه ها به خود اختصاص دادند که تعدادي از گونهها را یکسالههرگونه به طور جداگانه مشخص گردید. در این میان بیشتر گونه
 آمده است. 1

توان سخت شدن شرایط می اند که دلیل آن رابا افزایش ارتفاع به طور کلی افزایش یافته هافانروفیت و هاها، همی کریپتوفیتکامفیت
متر بیشترین 1700-1200ها در ارتفاع ) مطابقت دارد. تروفیت2004و همکاران ( Hegazyدمایی در ارتفاعات دانست که با نتایج 

میزان را به خود اختصاص داده است که احتماال قرار گرفتن این طبقه ارتفاعی در ارتفاعات میانی (اکوتون) سبب شده است تا شرایط 
 ). 2ها گردد (شکل محیطی بویژه از لحاظ دما مساعد رشد یکساله

 
 

 
 
 
 
 

γ ):2رابطه ( =  𝛼𝛼1 + �𝛽𝛽𝑤𝑤
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Th ،تروفیتHe  ،همی کریپتوفیتG.b  ،ژئوفیت پیازيG.r ژئوفیت ساقه زیرزمینی  
 

داري داشته است که بیشترین مقدار در سندي با افزایش ارتفاع در طول گرادیان ارتفاعی کاهش معنی-هاي ناحیه رویشی صحراگونه
باشد باعث ها میافزایش گرما و بارندگی در این طبقات ارتفاعی که مساعد این گونه درصد دیده شد.10متر با 250-700طبقه ارتفاعی 

 تر گردیده است. ات پائینافزایش آنها در طبق
ها در تورانی در طول گرادیان ارتفاعی افزایش یافته است که بیشترین مقدار درصدي پراکنش آن-هاي ناحیه رویشی ایرانیحضور گونه

-ایرانیهاي توان نتیجه گرفت، بیشتر گونهشود که باتوجه به اعداد بیان شده میدیده می 33/18متر با  1200-1700طبقات ارتفاعی 
شود. از این لحاظ به اي میشود که مساعد بودن درجه حرارت منجر به افزایش تنوع گونهتورانی در حدواسط ناحیه اکوتون دیده می

 ).3سندي بیشتر باشد (شکل -تورانی نسبت به صحرا-هاي ایرانیدامنه اکولوژیک گونه رسدنظر می
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-: اروپـاییESتـورانی -: ایرانـیITاي : مدیترانـهMی. ارتفاع انیگراد درطول یشیرو هیهرناح يهاگونه پراکنش نیانگیم: 3شکل 

 سندي-: صحراییSSسیبري، 
 

شوند که متر به بیشترین مقدار دیده می1200-1700سیبریایی نیز در طبقه ارتفاعی -اي و اروپاییهاي ناحیه رویشی مدیترانهگونه
توان به باشد. از این لحاظ میتواند قرارگرفتن این طبقه رویشی در ارتفاعات نسبتا باالتر و با دماي مطلوب ترین دلیل آن میمهم

 برد. خشک ایران پیهاي مناطق خشک و نیمهاهمیت عامل محیطی ارتفاع نسبت به عامل عرض جغرافیایی در رویشگاه
اي در ارتفاعات اي حالت غیر خطی داشته و بیشترین تنوع و غناي گونهارتفاع روند تغییرات غنا و تنوع گونه نتایج نشان داد با افزایش

ي تنش کمتر در ارتفاعات میانی و همچنین ایفاي نقش این طبقه ) که درنتیجه4) دیده شده است (شکل 1200-1700میانی (ارتفاع 
) تنوع 1385اي بیشتري نسبت به ارتفاعات دیگر داشته باشد. مقدم (ان تنوع و غناي گونهارتفاعی به عنوان اکوتون سبب گردیده تا میز

هاي علفی کم شده است که این تأثیر به سبب داند و با افزایش ارتفاع تنوع گونهها میها را بیشتر متأثر از فراوانی و تعداد گونهگونه
و  2004و همکاران،  Fisherها (). بسیاري از پژوهش20باشد (باال می نامساعد بودن شرایط از نظر درجه حرارت در ارتفاعات

Grytness  وVetaas ،2002اي دانستند که ) دلیل مساعد بودن درجه حرارت در برخی از طبقات ارتفاعی را مسبب افزایش تنوع گونه
 ).4درصد ثبت شده است (شکل  79/1میزان  متر از سطح دریا به1200-1700اي در طبقه میانی بیشترین تنوع گونه در اینجا نیز

  

 
 و غنا در طول گرادیان ارتفاعی  1: میانگین تنوع شانون4شکل

 
اي را به خود اختصاص داده است. که دلیل آن را درصد کمترین غناي گونه21/1متر با مقدار 1700به عالوه طبقه ارتفاعی بیشتر از 

ها اي به مقدار زیادي به پراکنش گونهدانست (تنوع گونه Artemisia lehmanniaبیل هایی از قتوان به توزیع یکنواخت گونهمی

                                                 
1-Shanon-viner Diversity 
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 ... بندي افزایشیاي در طول گرادیان ارتفاعی با استفاده از تقسیم هاي تنوع گونهي تغییرات مؤلفهمطالعه 
 ...  رضا عرفانزاده و 

 5 درشکلتواند باشد. اي میمربوط است) و عالوه بر این سردي هوا در ارتفاعات باال نیز عاملی دیگر در کاهش غنا و تنوع گونه
تاج پوشش در ارتفاعات باالتر  ی. به طور کلستنشان داده شده ا ی) در هر طبقه ارتفاعکلیدگونه  حداکثرشش( کلید يهاباختصارگونه
متر  750در ارتفاع . دانست آن یاصل عامل توانیم را هاانسان ودخالت دام يچرا که است هاو دشت نییاز ارتفاعات پا شتریبه مراتب ب

شده مختص  ذکر گونه نکهیا به باتوجهبیشترین درصد تاج پوشش را به خود اختصاص داده است  Chrysopogon oucheriگونه 
 نیا است نداشته یانیم ارتفاعات به نسبت يریچشمگباالتررشد  درارتفاعاتکاهش دما  لیبه دل یاز طرف و است يسند-صحرا هیناح
 یارتفاع طبقات تمام در یکل طوراست که به  ياگونهتنها  Stipa capensis. گونه دیدر پوشش آن مشاهده گرد یخط رغی راتییتغ

 صورتو در  دیآیم حساب به سه درجهی باخوشخوراک اهانیگ اب مهاجم اهانیجزگ کهی علف کسالهی یاهیگونه گ نی. اداشت حضور
 250 یگونه مذکور در طبقه ارتفاع شودیم مشاهده) 5( درشکل همانطورکه. شودیظاهر م يشتریبا درصد ب نگونهیا طیشرا بودن ایمه

 شودیم دهید شتریب باالتر ارتفاعات هتراکم ان نسبت ب زانیدرصد پوشش را به خود اختصاص داده است  که م زانیم نیشتریمتر ب
 متر) است. 250( نییدر ارتفاعات پا بیتخر زانیکه منعکس کننده م است افتهی کاهشي داریمعن طور بهمتر) 2150( باالتر ودرارتفاع

 
 

 .ارتفاعی گرادیان درطول کلیدي هايگونه پوشش تاج درصد میانگین: 5 شکل
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اي در مقیاس پالت (آلفا) و بتاي بین هاي تنوع گونهبندي افزایشی تنوع در طول گرادیان ارتفاعی نشان داد که شاخصنتایج تقسیم
تنش بیشتر در تواند تخریب انسانی و چراي دام و به عبارتی اي آن است. که دلیل آن میبیشتر از میزان مشاهده )1βها (پالت

اي از میزان مورد انتظار آن به صورت شاخص تنوع گونه )2βارتفاعات پایینی باشد.این در حالی است که در بین طبقات ارتفاعی (
 الف). 6چشمگیریبیشتر بود (شکل 

 )1βید. نتایج نشان داد(هاي تنوع آلفا و بتا نسبت به تنوع کل (گاما) در طول گرادیان ارتفاعی بررسی گرددر این تحقیق سهم شاخص
) نیز به نتایج مشابهی با بررسی الگوهاي تنوع 2012و همکاران ( Sasakiاي را دارا بود. هاي تنوع گونهبیشترین سهم را از میان مؤلفه

با افزایش بندي افزایشی تنوع در طول گرادیان ارتفاع نشان داد که اي در جوامع گیاهی خلنگ زار دست یافتند. نتایج تقسیمگونه
در تنوع کل به  βهاي آلفا و کاهش یافته است به طوري که هریک از شاخص )2βتنوع ( مقیاس از پالت به طبقه ارتفاعی شاخص

هاي تنوع داشته است.این نتیجه درصد کمترین مقدار را دربین مؤلفه36/16) در تنوع کل با 2βدرصد و سهم ( 13/71و  5/24ترتیب 
-) تحت تأثیر عوامل تنش زا از قبیل کمبود رطوبت، چراي دام، دخالت انسان1βها درسطح بین پالت (تنوع گونهي کاهش نشان دهنده

تر نسبت به ارتفاعات میانی گیرد و در طبقات پایینها است زیرا در طول گرادیان ارتفاعی حفاظت از منطقه به طور یکسان صورت نمی
) تغییرات مشاهده شده در شاخص تنوع در سطح پالت بیشتر از ۱βیج محاسبه شده در مورد (میزان تخریب بیشتر است. با توجه به نتا

-زاي محیطی که منجر به ناهمگنی پوشش گیاهی میمقدار موردانتظار بوده است. دلیل این مشاهده احتماال ناشی از تاثیر عوامل تنش
 ) مطابقت دارد. 2012و همکاران ( Wuشود بوده است که با نتایج 

 

 
 1اي در برابر ارزش مورد انتظار آن در گرادیان ارتفاعی منطقه گنو در سه سطح آلفا، بتاهاي تنوع گونه: (الف) تقسیم بندي افزایشی شاخص 6شکل
 در طول گرادیان ارتفاعی 2و بتا 1اي در سه مقیاس آلفا، بتاهاي شاخص تنوع گونه(ب): میانگین مؤلفه 2و بتا

 
هاي بندي افزایشی نشان داد که تغییرات الگوهاي تنوع در مقیاساي با استفاده از روش تقسیمهاي تنوع گونهآنالیز مؤلفههمچنین 

 ).21توان این ارتباطات را به صورت توابع آماري محاسبه نمود (باشند به طوري که میمکانی مختلف با همدیگر در ارتباط می
Chiarucci هاي کوچکتر (و جزیره براي ارزیابی تنوع فلور در سه سطح (جزیره، بین جزیره) 2010همکاران ( وarchipelago با (

) مطالعه Spermatophyte) و پیدازادان (Petridophyteجغرافیایی در دو گروه فلور بومی و اندمیک نهانزادان (تأثیر تغییرات ژئو
ها (بتا) را نشان داد و در نهایت نیاز اکولوژیکی متفاوت فلورها و ا) و بین جزیرهها تغییرات زیاد در سطح جزیره (آلفکردند و نتایج آن
اي و مورد انتظار در سطح آلفا در ها را عامل این تغییرات دانستند. با توجه به اعداد بدست آمده براي میزان مشاهدهقدرت پراکنش آن
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 ... بندي افزایشیاي در طول گرادیان ارتفاعی با استفاده از تقسیم هاي تنوع گونهي تغییرات مؤلفهمطالعه 
 ...  رضا عرفانزاده و 

گردد ها میتوان نتیجه گرفت عواملی درمنطقه باعث کاهش تعداد گونهباشد میمی5/24و  95/5تحقیق حاضر که به ترتیب برابر با 
هاي علفی جهت تعلیف دام و قرارگرفتن منطقه به عنوان مکان آوري گونهتوان به چراي دام، جمع). از جمله این عوامل می3(شکل 

د رطوبت، بارش نامنظم و پراکنده سبب تفرجگاهی و میزان رطوبت کم اشاره کرد (در مناطق خشک و نیمه خشک فقدان و یا کمبو
هاي سازگاري با خشکی گردد تا پوشش گیاهی این مناطق اغلب به طورت یکساله درآیند. از طرفی گیاهان یکساله قادر به مکانیسممی

ها شامل را یکساله هاي این منطقه حفاظت شدهاز قبیل ریشه دوانی عمیق و یاگسترده را ندارند و با توجه به اینکه درصد بیشتر گونه
ها کاهش یابد. نیز به علت شود بنابراین چراي دام قبل از رشد نهایی گیاه خود عواملی است که  سبب می شود تا تعداد گونهمی

مطلوبیت منطقه از نظر آب و هوایی و فقدان امکانات گردشگري در حوالی بندرعباس، بزگترین کانون جمعیتی استان به ویژه در فصل 
سال در اثر رفت و آمد مردم به منطقه صرف نظر از بهره برداري هاي معمول مانند چراي دام، تهیه چوب سوخت و برداشت گرم 

اي و ) براي میزان مشاهده2βگردد).  اعداد شاخص (گیاهان دارویی، در ارتفاعات میان بند و ارتفاعات پایین خود سبب تخریب می
باشد. که این مقدار براي دومقیاس پالت و بین پالت درصد می 36/16و  78/63به ترتیب برابر الف)4موردانتظار با توجه به شکل (

اي بوده است ولی براي مقیاس بین طبقات ارتفاعی باشد زیرا براي این دومقیاس مقدار موردانتظار بیشتر از مورد مشاهدهمتفاوت می
)2βورد انتظار است.اي بیشتر از میزان م) این مقدار براي مورد مشاهده 

 
 گیرينتیجه -4

کند دوماً چه مقیاسی بیشترین سهم را در استفاده از تقسیم بندي افزایشی تنوع، اوالً بهترین مقیاس را جهت نمونه برداري ارائه می
دهد. به ما نشان میهاي احیا را نماید و سوماً بهترین مقیاس جهت فعالیت) را ارائه میRegionalاي دارد (تنوع کل در سطح منطقه

اي در ارتفاعات میانی بیشتر از با افزایش مقیاس (از سطح پالت به بین پالت و بین طبقات ارتفاعی)  تغییرات تنوع گونه در تحقیق ما
الزم هاي توان اینگونه بیان کرد که براي حفاظت از سطح منطقه باید در مقیاس پالت مدیریتباشد. این مطلب را میطبقات دیگر می

هاي هاي بزرگتر به وضوح قابل مشاهده است ولی براي اعمال مدیریتهاي کوجک نسبت به مقیاساعمال شود. تغییرات در مقیاس
تواند تاثیر بیشتري داشته الزم جهت حفاظت چندان موفقیت آمیز نخواهد بود چرا که در یک مقیاس کوچک یک عامل ( چراي دام) می

)، 2012و همکاران ( Wu)، 2012و همکاران ( Sasakiهاي پژوهشی تحقیق که در سازگاري با یافته نتایج حاصل از این باشد.
Chiarucci باشد، مبین این است که در طول گرادیان ارتفاع تغییرات نوع گونه، پوشش و تنوع مشاهده شده ) می2010همکاران ( و

مدیریتی باشد اما با توجه به کاربري منطقه که تحت حفاظت است. این موضوع ممکن است حاصل تغییرات شرایط محیطی و یا 
اي که در شرایط کنونی ها سطح تمام منطقه به صورت یکسان مورد حفاظت قرار بگیرد مسالهباشد الزم است جهت حفظ همه گونهمی

هاي علفی براي تعلیف دام و همچنین آوري گونهتر به تخریب زیاد رویشگاه در اثر چراي دام، جمعدر ارتفاعات پایینوجود ندارد. 
تفرجگاهی بودن منطقه به خاطر شرایط اکولوژیکی و آب و هوایی و دسترسی آسانتر سبب شده است تا تنوع گیاهی از حد موردانتظار 

وش (تقسیم بندي با عنایت به اینکه تحقیق حاضر بر مبناي استفاده این رها بیشتر دیده شوند. نمونهکمتر باشد و میزان تغییرات بین
گردد  مطالعاتی با در نظر گرفتن سایر اي است، پیشنهاد میهاي تنوع گونهافزایشی) در طول گرادیان ارتفاعی جهت بررسی مؤلفه

 هاي چند گانه صورت گیرد. اي از قبیل شیب، جهت و عوامل خاکی نیز در مقیاسفاکتورهاي مؤثر بر تنوع گونه
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: Phکریپتوفیت : همیHe: تروفیت Th: کامفیت Chهاي شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه(از گونه: لیست برخی 1ضمیمه 
-: صحراییSSسیبري، -: اروپاییESتورانی -: ایرانیITاي : مدیترانهM: ژئوفیت پیازيG.bزیرزمینی  : ژئوفیت ساقهG.rفانروفیت 

 ). 1384نجفی تیره شبانکاره و همکاران، سندي (

علمینام  فلور  نام فارسی منطقه رویشی شکل رویشی 

Ephedraceae 
 

Ephedra filiata Boiss. Ch IT.ES ارمک رونده 

Ephedra major Host. Ph IT نوعی ریش بز 
Ephedra pachyclada Boiss. Ph IT هوم 

Boraginaceae 
 

Heterocaryum szovitsianum &C.A.Mey) 
A.DC. Th IT - 

Onosma stenosiphon Boiss. Th,He IT نوعی زنگوله  اي 

Caryophyllaceae 
Acanthophyllum bracteatum Boiss. Ch IT چوبک 
Gymnocarpos decander Forssk. Ch SS کروج 
Minuartia meyeri (Boiss.) Bornm. Th IT مراوردي تالشی 

Cistaceae 
Helianthemum lippii (L.) Pers. Ch M,SS گراموز 
Helianthemum salicifolium (L.)Miller Th ES,IT,M - 

Asteraceae 

Achillea wilhelmsii C. Koch He IT بومادران 
Artemisia lehmanniana Bunge Ch IT درمنه دشتی 
Artemisia sieberi Besser Ch IT درمنه 
Carthamus oxyacantha M.B. He IT,SS گلرنگ وحشی 
Centaurea intricta Boiss. Ch IT - 
Crupinia crupinastrum (Moris.)Vis. Th IT,M - 
Echinops glanduloso-punctatus Rech. f. He SS شکر تیغال 
Platychaete aucheri Boiss. Ch IT,SS کال جوك 
Scariola orientalis (Boiss.) Sojak He IT گاو چاق کن 
Tragopogon sp. He IT شنگ 

Konvolvulaceae 
Convolvulus spinosus Burm. Ch IT،SS پیچک خاردار 
Convolvulus leiocalycinus Boiss. Ch IT،SS پیچک 

Crassulaceae Sedum rubens L. Th IT,M,SS - 
Cruciferae  

(Brassicaceae) Alyssum marginatum Steud .ex Boiss. Th IT - 

Euphorbiaceae 
Euphorbia indica Lam. Th IT,SS فرفیون 
Euphorbia larica Boiss. Ch SS پرخ 

Geraniaceae Erodium laciniatum (Cav.) Willd. Th-He M,SS,IT نوعی شمعدانی 

Labiatae 
(Lamiaceae) 

Otostegia persica (Burm.) Boiss. Ch SS گلدر 
Teucrium orientale L. Ch IT مریم نخودي 
Teucrium polium L. Ch IT،M کلپوره 
Zhumeria majdae Rech. f. Wendelbo Ch IT،SS مورخوش 

Mimosaceae 
Acacia ehrenbergiana Hayne Ph SS چگرد 
Acacia oerfota (Forssk.) Schweinf Ph SS مغیر 

Papilionaceae 
Astragalus anserinifolius Boiss. Ph ITSS گون 
Astragalus spachianus Boiss. He IT گون 
Ebenus stellata Boiss. Ch IT بادلنگ 
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Medicago minima (L.) Bartalini Th IT یونجه سخت 
Ononis reclinata L. Th ES،IT،M،SS - 

Plantaginaceae 
Plantago amplexicaulis Cax. Th SS،IT،M بارهنگ 

Plantago major L. He ES،IT بارهنگ 
Plantago ovate Forssk Th IT،M،ES،SS اسفرزه 

Plumbaginaceae Acantholimon stocksii Boiss. Ch IT کاله میرحسن 

Polygonaceae 
Rheum ribes L. G.r IT ریواس 
Rumex vesicarius L. Th SS،M ترشک 

Rhamnaceae Sageretia thea (Osbeck) M.C. Johnst. Ch IT،SS رزوك 

Rosaceae 
Gailonia aucheri Jaub. & Spach Ch SS توسو 
Gailonia crucianelloides Jaub. & Spach Th SS - 

Rutaceae Haplophyllum tuberculatatum (Forssk.) He IT،SS سدابی 
Solanaceae Lycium shawii Roemer & Schultes Ph IT،SS دهیر 
Tiliaceae Grewia tenax (Forssk.) Fiori Ph IT،SS پوتورو 

Umbeliferae Ferula stenocarpa Boiss. & Hausskn. He SS،IT - 

Zygophyllaceae 

Fagonia bruguieri DC. He IT،SS اسفند رومی 

Fagonia indica Burm. F. He SS 
اسفند رومی 

 بنفش
Tribulus terrestris L. Th-He IT،M،SS،ES خارخسک 

Liliaceae 
Allium eriophyllum Boiss.. G.b IT,SS - 
Allium stamineum Boiss. G.b ES,IT,M - 
Asphodelus tenuifolius Cav. Th M,SS پیموك-سریش 

Gramineae 

Aegilops crassa Boiss. Th IT،SS گندم نیا چتري 
Aegilops cylindrica Host Th IT،SS - 
Aegilops kotschyi Boiss. Th SS - 
Aristida adscensionis L. Th IT،M سه سیخکی 
Aven abarbata Pott ex Link Th IT گندم واش 
Avena wiestii Steud. He IT - 

Bromus danthoniae Trin. Th IT جارو علف هرز 
Bromus tectorum L. Th M،SS علف بام 
Cencherus ciliaris L. G.r SS،M بوشوك 
Cenchrus pennisetiformis Hochst. He-Th SS خورنال 
Chrysopogon aucheri (Boiss.) Stapf G.r IT،SS ریش زرد 
Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor He-G SS ناگرد 
Cynodon dactylon (L.) Pers. He Cosm مرغ 

Digitaria nodosa Parl. G.r SS،M 
چنجه کالغ 

 پیازي
Hordeum glaucum Steud. G.r IT،M جوهرز 
Pennisetum divisum (Gmel.) Henrard Th IT,SS,M وسه 
StipacapensisThunb. Th IT,SS بهمن 
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Abstract 
Conservation of vegetation is one of most important tools for conservation of soil and 
decreasing erosion.  Therefore, knowledge about vegetation characteristics, such as 
diversity, is the first and most important biological tools for soil conservation. One of the 
methods in which we can collect useful data about plant diversity, is additive partitioning. 
In the current study, plant species diversity components along elevation gradient were 
studied in the Genu Mountain using additive partitioning. All plant species were listed 
and measured their cover percentages in 15 elevation zones in south aspect using 5 4m2 
quadrats in each zone. All plant species diversity (γr) partitioned into additive components 
within plots (α1) and between plots (β1) and among elevation Zones (β2). We used 
PARTITION software to analyze the species diversity components in different scales. 
The results showed that the highest number of species is related to intermediate elevations 
(1200 to 1700 m a.s.l.). Irano-Turani had the highest number of species in the study area. 
β1 Diversity with 71.13% had the highest contribution in γr and in expected rate. β2 with 
16.36% had the lowest expected rate. We concluded that all scales should be accounted 
for conservation of all plant species. Using of additive partitioning showed us the scale 
that has the highest contribution into the total-regional diversity and the best scale that 
should be considered in conservation projects. 
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