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 دهکیچ
دیریتي برآیند اقدامات م عنوانبهارتباط وضعيت مرتع راستا، در این تع است. ارات در مرييتغ دهندهنشان یهامشخصهاز ، یاگونهتنوع     

وینر  -مقادیر شاخص تنوع شانونرات ييتغ، طرفهکیو تجزیه واریانس  رمنياسپهمبستگي  آزمون. با شدبررسي  یاگونهبا تنوع 
گياهي با  یهاپيت توزیع فراوني، یهامدلرتبه فراوني و تطبيق  یهايمنحنترسيم آزمون شد. سپس با  آنهاگياهي با وضعيت  یهاپيت

 يرتع همبستگبا وضعيت م وینر -شانونتنوع شاخص ، تایج نشان دادگردید. نبا وضعيت مرتع تفسير  آنهاتنوع باالتر مشخص و ارتباط 
 یهاپيت)خوب، متوسط، ضعيف( وضعيت و هر سه طبقه  شتندا یداريمعن ريتأث نوعت مقداربر نيز  ت مرتعيندارد. طبقه وضع یداريمعن

اهده مش تنوع، روند مشخصي بين وضعيت مرتع و مقدار يطورکلبهفتند. قرار گر یمارآگروه  یکدر از لحاظ شاخص مذکور گياهي 
ترکيب د یاه بکبل ،ستيت مرتع نيل بر بهبود وضعيدل ،تنوععددی  یهاشاخصآن است که باال بودن مقادیر  کنندهيتداعنشد. نتایج 

ه در کنشان داد توزیع فراوني  یهامدلابق فراوني و تط -رتبه یهايمنحنترسيم  نيز مورد بررسي قرار گيرد. هاآای و فراواني گونه
 یترمیمالب يش یآن دارا يو منحن شوديممتر مشاهده کاندک  يبا فراوان یهاگونهگياهي دارای وضعيت خوب و متوسط،  یهاپيت

تطابق  يندسه یگياهي، مدل سر یهاپيتبيشتر . در باشديمباالتر  آنهان تنوع یاست، بنابراضعيف دارای وضعيت  یهاپيتنسبت به 
 جینتا يانهمخوزان يبا توجه به م يطورکلبه. استمرتع و وضعيت ضعيف ن يیپا یاگونهبا تنوع گياهي  یهاپيت دهندهنشانه کداشت 

یابي در ارز یاگونهپارامتری تنوع  یهاشاخصتایج حاصل بر ضرورت توجه به ، نگياهي یهاپيتتوزیع فرواني با وضعيت  یهامدل
 سالمت مرتع تاکيد دارد.

 
 .، گرایش مرتع، وضعيت مرتعیاگونهپارامتری تنوع  یهاشاخص، یاگونهعددی تنوع  یهاشاخص :یدیلک یهاواژه

 

 مقدمه

 مرتعي، پوشش گياهي یهاستمياکوسیکي از اجزای اصلي 
يطي عوامل مح ريتأثمقدار زیادی تحت و ترکيب آن است که به

ن یا در (. et al.,Holechek 2005) داردت قرار یریو سابقه مد

و مدیریت  يشناسبومتنوع از مفاهيم مهم در  يژگیان، ويم
ش یه ضمن افزاک( Mesdaghi, 2005گياهيست ) پوشش

 مقابل در ستميوسکا یداریپا متضمن همواره ،زنجيره غذایي
 Kenny, and Kerbs) باشديم يطيمحستیز یهايآشفتگ
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وسيع در مطالعات پوشش گياهي و  طوربهتنوع  (.2001
های مهم و یکي از شاخص عنوانبه يطيمحستیزارزیابي 

 یهاتیریمداز  يسریع در تعيين وضعيت اکوسيستم ناش
گيرد و از طریق مطالعه و مختلف مورد استفاده قرار مي

و توزیع جوامع گياهي  يکنامید توانيمگيری آن اندازه
 يکنامیبر دکيد أترد و با را در محيط بررسي ک هاگونه
 Hayekمدیریتي الزم را ارائه کرد ) یهاهيتوص، هاستمياکوس

2007 et al.,.)  و زنده عوامل بر اثر فشار یاگونهتنوع 
 اما ،کنديمر ييتغ یيچرا یهاشدتبر اثر  ،و در مراتع رزندهيغ

ت شرایط محيطي يمکحا دهندهنشان احتماالًوجود تنوع باال 
های متعدد در عرصه است استقرار گونه برایمساعد 

(Poorbabaei, 2008.) ش يش از پيران مرتع بیامروزه مد
رتع، ده ميچيستم پيل سيوتحلهیتجز یل دارند تا برایتما

ا ص رابطه تنوع بيند. تشخیرا وارد نما يشناختبوممالحظات 
. باشديم آن است، از این جمله ين سالمتيه مبکوضعيت مرتع 

 ،باشديمن رابطه، یکي از موضوعاتي که همواره مطرح یدر ا
دار بيشترین مق، مرتعوضعيت از  یاطبقهاین است که در چه 

 ؟.شوديمحاصل  یاگونهتنوع 
 کنندهمشخص هاشگاهیرووضعيت هریک از که يیآنجااز

 پژوهشاین در  روازاین ،باشديم انجام شدهاقدامات مدیریتي 
 نهاآگياهي با وضعيت  یهاپيتهریک از  یاگونهارتباط تنوع 

ستم ، اکوسيیاگونهکاهش تنوع  زیرامورد بررسي قرار گرفت. 
 هایماريبرا ناپایدار کرده و توانایي آن را در مواجه با آفات و 

چنانچه یکي از اهداف  ،مورددر این  .دهديمکاهش 
 یاهشگاهیروحفظ  ،بناميم یاگونهداری را حفظ تنوع مرتع

 یهاتیاولوباید از  یاگونهمرتعي با مطلوبيت خوب تنوع 
داری باشد و انجام عمليات اصالحي مرتع نيز باید در مرتع

رار ق مورد توجه یاگونهبا مطلوبيت کم تنوع  یيهاشگاهیرو
گزارش شده که پایداری و سالمت  در این راستا، گيرد.
هدام است که با ان یاگونهوابسته به غنا و تنوع  هاستمياکوس

نای آن غ تبعبهطبيعي، تنوع بيولوژیکي و  یهاستگاهیز
، يعبارتبه(. Mesdaghi, 2005) ابدیيمکاهش  یاگونه

م درک ساختار و کارکرد اکوسيست ليدلبه یاگونهارزیابي تنوع 
و شناسایي مناطق مناسب برای حفظ تنوع مورد توجه قرار 

نه، درک ما ين زمیفراوان در ا ، اما با وجود مطالعاترديگيم
ا یآ هکنیبه ا ياست و پاسخ روشني ئجزاز اهميت تنوع هنوز 

ستم يوسکرد اکباال بودن عمل یبه معنا فقطباال بودن تنوع 
 (. McCune, 2001 &Petersonاست، داده نشده است )

ستم با يوسکرد اکقات اشاره به ارتباط عمليج تحقیاگرچه نتا
 یهامدلگفت بحث تنوع در  توانيمتنوع آن دارد ولي 

 به جایي نبردهراه  ،وضعيت )سالمت( مرتع يابیمختلف ارز
ارزیابي وضعيت مرتع، مدیر مرتع را از روند تغييرات  .است
 کنديمو او را در مدیریت اصولي مرتع راهنمایي  کردهآگاه 

(Wilson,1986 .)مرتع و يابیارز منظوربه يمختلف یهاروش 
 آنه از کت اعمال شده در مرتع ابداع شده است یریمد هایاثر

 يابیتوری، روش ارزکفا چهار یهاروشبه  توانيمجمله 
رد کاشاره  اندازچشمرد کز عمليآنالسالمت مرتع و روش 

(Hindley, 2003 &Tongway  ;2005 et al.,Pellant .) 
ارزیابي وضعيت مرتع که تاکنون ارائه شده است،  یهاروش
مبتني بر شرایط خاک و پوشش گياهي است و چندان  فقط

صحت عملکرد اکوسيستم  يخوببه تواندينمدقيق نبوده و 
 Pellant) مورد ارزیابي قرار دهد یاگونهمرتع را از نظر تنوع 

2005et al., .) مرتع،  يابیارز یهاروش ،گرید یاز سو
را  ياهيگ یردکعمل یهاگروهد يپوشش و تول یهاشاخص

تعداد  یپارامترها يول دهنديمت کخود مشار ازوکارسدر 
در ساختار خود  را آن ينسب يحاضر و فراوان یهاگونه

 (. Jonas, 2001 &Symstad) اندندادهدخالت 
 عنوانبه یاگونهتنوع عددی  یهاشاخصه کنیبا وجود ا

 et al.,Fancy ) اندشدهستم مطرح يوسکسالمت ا یهاشاخص

سه با یور در مقاکمذ یهاشاخصن حال ی(، اما با ا2009
 یهامدلمرتع،  یولوژکدر ا یو ساختار یردکعمل یهاشاخص

تر مکسالمت مرتع  يابیارز یهامدلحال و انتقال و  یکيولوژکا
ت سيبارز ن موردن یدر ا هاتالشمورد توجه قرار گرفته و هنوز 

(Sieg, 2000 &Flather  ;2005 et al.,Pellant  .)این  رو،ازاین
ان استفاده از کگر، قصد دارد امیهدف د عنوانبهق يتحق

را در مطالعه وضعيت )سالمت( مرتع  ياهيتنوع گ یهاشاخص
 يستیز تنوعکه  دهديممطالعات انجام شده نشان  بزند. کمح

 در هاستمياکوس نیا یداریپا ضمن حفظ ،يمرتع یهاستمياکوس
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اقدامات  ريتحت تأث ميمستق طوربه همواره هايآشفتگ مقابل
 يابین مطالعه، ارزیاز اهداف ا یکين ید. بنابراندار قرار يتیریمد

 وضعيت مرتع و يبررس منظوربهتنوع  یهاشاخصاستفاده از 
ر ب کهیطوربهمدیریت حاکم بر مرتع است. دیگر،  عبارتبه

 یهاروشدر ابداع  آنهااز  توانيمج، ینتا يزان همخوانياساس م
حقيق وال تئرو ساینازجدید ارزیابي وضعيت مرتع استفاده کرد. 

 یا استمعياری از وضعيت مرتع  یاگونهتنوع آیا این است که 
فرضيه تحقيق این است که وضعيت مرتع با . بر همين منوال، نه؟

 ارتباط دارد. یاگونهتنوع 
 

 هاروشمواد و 
 یمنطقه مورد بررس

مراتع کوهستاني عنبران که با پژوهش، این برای انجام 
عرض  36˚46'طول شرقي و  46˚43'موقعيت جغرافيایي 

از سطح دریا  1622-1322شمالي در دامنه ارتفاعي 
براساس آمار  .(1شکل ) انتخاب شد، پراکنش دارد

 يستگاه هواشناسی( ا1334-1362 یهاسالبلندمدت )
متوسط بارندگي ساالنه و دمای منطقه  ،عنبران يکنوپتيس
گراد درجه سانتي 3/12متر و ميلي 9/666 بيترتبه
طقه اقليمي دومارتن، اقليم من یبندطبقهکه بر مبنای  باشديم
 -. نمود ظاهری پوشش گياهي، بوتهباشديم خشکمهين

 یهاگونغالب آن عموماً شامل  یهاگونهه کعلفزار است 
 .باشديمندساله و گندميان چ یابوته

 

 
 ارثگوگلبر روی تصاویر مورد بررسی موقعیت مراتع  -1شکل 

 

 روش بررسی

 یهاپيتهوایي، مرز اوليه  یهاعکسابتدا با استفاده از 
 12تعداد سپس با پيمایش ميداني،  د.یگياهي مشخص گرد

بر اساس نمود  1:66222در مقياس  (6شکل ) گياهي پيت
 Arzani) با سه گونه غالب نامگذاری شد ومشخص  ظاهری

Abedi, 2015 &.) 
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 اردبیل و مراتع کوهستانی عنبران، نمین یاهیگ یهاپیت -2شکل 

 

یک توده معرف که از نظر  آنهادر گام بعد، در هریک از  
 ،ستگياهي اتيپ توپوگرافي، خاک و پوشش گياهي نماینده 

 شد. برای این منظور، یبردارنمونهانتخاب و از پوشش گياهي 
 12که با فاصله  يمترمربع یکپالت  22هر تيپ گياهي در 

متری مستقر  122متر از همدیگر در امتداد شش ترانسکت 
ر دگياهي استفاده شد. پوشش  یريگاندازهبرای ، ه بودندشد

پالت یک مترمربعي، برای آماربرداری از  322، مجموع
 بکار برده شد.پوشش گياهي 

پوشش گياهي و  یريگاندازهبر مبنای اطالعات حاصل از 
با استفاده از نسخه اصلي روش چهار فاکتوری تعيين وضعيت 

مشخص شد. گياهي  یهاپيتمرتع، وضعيت هریک از 

با استفاده از ترازوی گرایش، گرایش وضعيت هریک همچنين 
و در سال مورد مطالعه )فصل  کسالیتنها برای  هاپيتاز 

 et al.,Motamedi ) دیمشخص گرد( 1336رویش سال 

2016 ;Arzani, 1997.)  پوشش گياهي،  یريگاندازهپس از
 یهاپيتبرای هریک از وینر  -قدار شاخص تنوع شانونم

 عوضعيت مرتامتيازات با  آنهاو همبستگي  محاسبه گياهي
ضمن اینکه با کاربرد  بررسي شد. رمنيتوسط آزمون اسپ

 زانيم ت مرتع بريطبقه وضع ريتأثطرفه، تجزیه واریانس یک
 یهاشاخصاینکه  لحاظ بههمچنين  آزمون شد. یاگونهتنوع 

 زان تنوعياز م ياملکاطالعات  تنوع معموالً )کالسيک( عددی
ظر گياهي از ن یهاپيتتفکيک  کمتر قادر بهو  دندهينمارائه 
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 یاهمدلو ني افراو -رتبه یهايمنحن، باشنديم یاگونهتنوع 
پارامتری تنوع  یهاشاخص) یاگونهفراواني تنوع  توزیع
نيز ترسيم شد تا  گياهي یهاپيتبرای هریک از  (یاگونه

 و ميزان همخوانيارتباط  بتوان یترمطلوب و جانبههمه نحوبه
مختلف گياهي با تنوع گياهي  یهاپيتوضعيت مرتع در 

 مورد بررسي قرار داد. در هر وضعيترا موجود 

مطرح  یعدد یهاشاخصتعدد  لحاظ بهپژوهش این در 
 رحمط، با استناد به منابع یاگونهتنوع  یريگاندازه مورددر 

(Mesdaghi, 2005 ;2009 et al.,Ejtehadi  Motamedi 

;Karkaj, 2014Sheidai  & ;Souri, 2016 &Motamedi  ،)
( استفاده 1رابطه نر )یو -شانون یاگونهتنوع  تنها از شاخص

 شد.
 

   وینر -شانون یاگونه(: شاخص تنوع 1رابطه )  i
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نسبت درصد  iP و وینر -: شاخص تنوع شانونکه 
 Shannon) ستهاگونهبه پوشش کل  امiپوشش تاجي گونه 

Weaner, 1949and .) 
وینر تنها شاخصي است که غنای  -شاخص شانون

نماید و کاربرد ترکيب مي نسبي فراوانيرا با  یاگونه
ها گاهتعيين تنوع رویش منظوربه هایريگميتصمبيشتری در 

های مختلف آب و این شاخص در رویشگاه مقادیر دارد.
 6/4بين صفر تا  معموالًرکيب گياهي متفاوت، ت هوایي با
کند ولي در موارد استثنایي و بيشتر برای مراتع تغيير مي

تجاوز نماید.  6/4بسيار غني ممکن است حتي مقدار آن از 
اکم خواهد شد که افراد از این امر در شرایطي ح معموالً

 یريگنمونهتصادفي  صورتبهبزرگ  تینهايبیک جمعيت 
موجود در نمونه آمده باشند.  یهاگونهشده باشند و کليه 

 یهاپيتوضعيت سالمت  دهندهنشاناین شاخص،  مقدار
گياهي است که هرچه مقدار آن کمتر باشد، گویای شرایط 

 ,1965MacArthur,  Mesdaghiست )ا گياهي تيپسخت 

سری  توزیع فراواني شامل یهامدلبرازش  برای (.2005;
هندسي، سری لگاریتمي، مدل عصای شکسته و مدل لوگ 

ده شده ید یهاداده یبرا ي، نخست طبقات فراواننرمال
قه قابل انتظار در هر طب یهاگونهن گردید. سپس تعداد ييتع

ید. شده، محاسبه گردار برده کب يه مدل فراوانیبر پا يفراوان
( Nل )ک ي(، فراوانSن تعداد گونه )يياز به تعيمنظور ننیبد

 یبرا اسکوریکا. آزمون باشديم( inهر گونه ) يو فراوان
 يده شده و فراوانید یهاگونه ين فراوانيارتباط ب يابیارز

ر برده شد. د کاربهادشده یاز طبقات  یکدر هر انتظارقابل
باشد، مدل  26/2از  تربزرگاسبه شده مح P اگرن آزمون یا

 شوديممدل رد  ،نصورتیرايرفته شده و در غیپذ
(2004 Magurran,.)  تنوع  شاخص یريگاندازهمحاسبات

نسخه  PAST افزارنرم، در محيط وینر -شانون یاگونه
 زارافنرمنيز از  هادادهتحليل وانجام شد و برای تجزیه 16/3

SPSS  پارامتری  یهاشاخصاستفاده گردید.  66نسخه
تنوع نيز  یبنددرجه یهايمنحنشامل رسم  یاگونهتنوع 

انجام شد و برای رسم  PAST افزارنرمدر محيط 
توزیع  یهامدلفراواني و برازش  -دسته یهايمنحن

 استفاده گردید. pro. BioDiversity افزار نرمفراواني، از 
 

 نتایج
ر گياهي د یهاپيتت و گرایش ينتایج مرتبط با وضع

 شوديمارائه شده است. همانگونه که مشاهده  1جدول 
درصد( از مراتع دارای وضعيت  63/26هکتار ) 14/392

( دارای وضعيت فقير درصد 19/16هکتار ) 26/662 ،متوسط
درصد( دارای وضعيت خوب  21/13هکتار ) 32/163و 

صد(، دارای در 64/36. همچنين سطح عمده مراتع )باشديم
 .باشديمگرایش ثابت 

 



 

 گیاهی یهاپیتهریک از وینر در  -مرتع و مقادیر شاخص تنوع شانونامتیازات مرتبط با وضعیت و گرایش  -1جدول 

 گرایش مرتع

)بر اساس ترازوی 

 گرایش(

 وضعيت مرتع

 وضعيت مرتع )بر اساس نسخه اصلي روش چهار فاکتوری(

شاخص تنوع 

 شانون- وینر
 تيپ گياهي

عامل بنيه و 

 شادابي

عامل ترکيب 

 گياهي

عامل پوشش 

 گياهي
 عامل خاک

نوع 

 گرایش

جمع 

 امتيازات

طبقه 

 وضعيت

جمع 

 امتيازات
 طبقه امتياز طبقه امتياز طبقه امتياز طبقه امتياز

 2/22 ± 1/62 دو 16 سه 6 چهار 3 سه 3 66 ضعيف 4- منفي
Agropyron trichophorum-Bromus 

tomentellus-Onobrychis 

corniculatus 

 2/26 ± 1/64 دو 16 دو 3 چهار 4 سه 4 36 متوسط 3- ثابت
Astragalus microcephalus-

Agropyrom trichophorum-

Festuca ovina 

 2/26 ± 1/31 دو 13 یک 12 سه 6 دو 2 42 خوب 1- ثابت
Astragalus microcephalus-

Agropyrom trichophorum-

Verbascum erianthum 

 2/22 ± 1/66 دو 13 یک 12 سه 2 سه 6 36 خوب 6- ثابت
Astragalus microcephalus- 

Agropyrom trichophorum-Stipa 

barbata 

 2/22 ± 1/36 دو 19 یک 12 سه 2 سه 4 39 متوسط 6- ثابت
Agropyron trichophorum-

Astragalus microcephalus-

Verbascum erianthum 

 2/29 ± 1/19 دو 16 سه 6 سه 6 سه 3 31 متوسط 3- ثابت
Astragalus microcephalus-Stipa 

barbata- Agropyrom 

trichophorum 

 2/24 ± 1/62 دو 16 سه 6 چهار 3 چهار 1 69 ضعيف 4- منفي
Astragalus microcephalus-

Verbascum erianthum- Prangus 

ferulacea 

 2/24 ± 1/62 دو 16 دو 3 سه 6 سه 4 33 متوسط 6- ثابت
Astragalus microcephalus-

Verbascum erianthum-Thymus 

kotschyanus 

 2/26 ± 1/36 دو 12 دو 3 چهار 4 سه 3 36 متوسط 6- ثابت
Astragalus microcephalus-

Acantholimon bracteatum-

Onobrychis corniculatus 

              



 

 گرایش مرتع

)بر اساس ترازوی 

 گرایش(

 وضعيت مرتع

 وضعيت مرتع )بر اساس نسخه اصلي روش چهار فاکتوری(

شاخص تنوع 

 شانون- وینر
 تيپ گياهي

عامل بنيه و 

 شادابي

عامل ترکيب 

 گياهي

عامل پوشش 

 گياهي
 عامل خاک

نوع 

 گرایش

جمع 

 امتيازات

طبقه 

 وضعيت

جمع 

 امتيازات
 طبقه امتياز طبقه امتياز طبقه امتياز طبقه امتياز

 2/22 ± 1/36 دو 19 دو 3 چهار 3 سه 3 36 متوسط 6- ثابت
Astragalus microcephalus-

Acantholimon bracteatum-

Agropyron trichophorum 

 2/29 ± 1/21 دو 16 سه 6 سه 6 سه 6 33 متوسط 6+ ثابت
Astragalus microcephalus-

Verbascum erianthum-Anuual 

forbs 

 2/26 ± 1/61 دو 16 سه 3 چهار 3 سه 6 36 متوسط 6- ثابت
Astragalus microcephalus-

Prangus ferulacea-Verbascum 

erianthum 

 2/24 ± 1/46 دو 12 دو 3 سه 6 سه 4 34 متوسط 6- ثابت
Astragalus microcephalus-

Agropyron trichophorum-

Verbascum erianthum 

 2/26 ± 1/66 سه 14 سه 6 چهار 3 سه 3 66 ضعيف 4- منفي
Astragalus microcephalus-

Prangus ferulacea-Agropyron 

trichophorum 

 Prangus ferulacea-Astragalus 2/24 ± 1/11 دو 13 یک 12 چهار 4 سه 6 36 خوب 4- منفي

microcephalus-Noea mucronata 

 2/24 ± 1/36 دو 13 یک 12 سه 2 یک 6 43 خوب 1- ثابت
Astragalus microcephalus-

Agropyron trichophorum-

Verbascum erianthum 
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 اردبیل و مراتع کوهستانی عنبران، نمین یاگونهتنوع  یبندطبقهنقشه  -3شکل 

 

 مرتبط باوینر  -ميانگين مقادیر شاخص تنوع شانون
تيپ  11که در  دارداز آن  حکایت (1جدول ) گياهي یهاپيت

 6/1وینر کمتر از  -گياهي مقدار شاخص تنوع شانون
و در تعداد پنج تيپ گياهي، مقدار مذکور بين مطلوبيت کم( )
ده، . بر مبنای نتایج ارائه شباشديم)مطلوبيت متوسط(  3-6/1

ر مورد بررسي د یهاشگاهیرو یاگونهتنوع  یبندطبقهنقشه 
 ،شوديمارائه شده است. همانگونه که مشاهده  3شکل 

درصد( دارای  43/66) هاشگاهیروهکتار از  96/1126
هکتار  66/642و  یاگونهمطلوبيت متوسط از نظر تنوع 

 .باشنديم یاگونهدرصد( دارای مطلوبيت کم تنوع  61/19)
قرار دادن مقادیر شاخص تنوع  مورد توجهدر این ارتباط با 

زار، مختلف علف یهاستمياکوسوینر و تغييرات آن در  -شانون
ر مناطق مختلف آب و هوایي د زاربوتهعلفزار و  -بوته

 ,Souri, 2016 &Motamedi  Mojarad;غربي )آذربایجان
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;2015 ;Ghasemi, 2015 2017 et al.,Motamedi  ،) تا
 یاهپوششاستاندارد برای  یبندکالسهدستيابي به یک 

 یهاشگاهیرواین شاخص در  ، در شرایطي که مقدارمذکور
ار اگر مقد ،مطلوبيت کم عنوانبه، بود 6/1مورد بررسي کمتر از 

، تحت عنوان مطلوبيت متوسط و در بود 3تا  6/1حاصل بين 
نظر  مطلوبيت خوب در عنوانبه، بود 3شرایطي که بيشتر از 

 شد. گرفته

نوع تبين مقادیر شاخص  رمنياسپضرایب همبستگي 
در هریک از وینر با وضعيت مرتع  -شانون یاگونه

اگرچه که دارد از آن حکایت ( 6جدول گياهي ) یهاپيت
بوده است ولي رابطه تنوع  داريمعنسایر روابط موجود 

، ياهي، پوشش گکش، خایت، گرايوضع اتازيامتبا  یاگونه
وده که هدف اصلي ب ياهيگ يشاداببنيه و و  ياهيب گکيتر

 .باشدينم داريمعناست، 

 
 گیاهی یهاپیتوینر با وضعیت مرتع  -شانون یاگونهبین مقادیر شاخص تنوع  رمنیاسپضرایب همبستگی  -2جدول 

شاخص تنوع 

گونهای شانون - 

 وینر

گرایش 

 مرتع

عامل بنيه و 

 شادابي

عامل ترکيب 

 گياهي

عامل پوشش 

 گياهي

عامل 

 خاک

وضعيت مرتع تيپ 

 گياهي
 پارامتر

      1 
وضعيت مرتع تيپ 

 گياهي

 عامل خاک **2/662 1     

 عامل پوشش گياهي **2/694 **2/699 1    

 عامل ترکيب گياهي **2/924 *2/634 *2/623 1   

 عامل بنيه و شادابي **2/622 *2/629 **2/263 *2/69 1  

 1 2/26** 2/63* 2/4 ns 2/41 ns 2/246** گرایش مرتع 

1 ns2/4 2/36 ns -2/239 ns 2/299 ns 2/224ns 2/132ns 
شاخص تنوع گونهای 

 شانون- وینر
 داريمعنعدم رابطه : nsدر سطح پنج درصد  داريمعنرابطه  :* درصد یکدر سطح  داريمعنرابطه  :**

 
 گیاهی یهاپیتدر هریک از  ت مرتعین طبقات وضعیدر ب وینر -شانون یاگونهتنوع انس شاخص یه واریتجز -3جدول 

 F Sig ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغيير

 2/623 2/146 2/213 2/266 6 طبقات وضعيت مرتع

 - - 2/263 1/123 13 خطا

 - - - 1/163 16 کل
 

 

 وینر -شانون یاگونهتنوع انس شاخص یه واریتجزنتایج 
نشان  (،3جدول گياهي ) یهاپيت ت مرتعين طبقات وضعيدر ب

ت مرتع تفاوت ين طبقات وضعيدر بمذکور شاخص داد که 

ان زيت مرتع بر ميطبقه وضع ،يعبارتبه. ندارد یداريمعن
د و ندار یداريمعن ريتأث وینر -شانون یاگونهتنوع شاخص 

مورد بررسي )خوب،  یهاشگاهیرووضعيت مرتع هر سه طبقه 
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 در وینر -شانونتنوع از لحاظ شاخص متوسط و ضعيف(، 
در این ارتباط، ميانگين و  .رنديگيمقرار  یمارآگروه  یک

ر در وین -شانون یاگونهاشتباه از معيار مقادیر شاخص تنوع 
 ارائه شده است. 4شکل طبقات مختلف وضعيت مرتع در 

 

 

 وینر در طبقات مختلف وضعیت -شانون یاگونهمیانگین و اشتباه از معیار، مقادیر شاخص تنوع  -4شکل 

 

شاهده    یهاپيت یاگونهتنوع  یبنددرجه یهايمنحنبا م
سد يم نظربه(، 6شکل  گياهي ) St.ba -As.mi یهاپيتکه  ر

-Ag.tr  وAg.tr-Pr.fe-As.mi      سایر سبت به  شتری ن تنوع بي
باشتتتند. ضتتتمن اینکه      گياهي   یها پي ت  یها پي تداشتتتته 
 On.Sa -Br.to -Ag.tr  وVe.er-Ag.tr-As.mi  یمترکتنوع 

  یاهيمنحنقطع  لحاظ بهدارند ولي  هاپيتنستتتبت به دیگر   
  وردمبا اطمينان در این    توانينمبا همدیگر،   گياهي   یها پي ت

تایج  اظهارنظر کرد. از این  فراواني   -دستتتته  یها يمنحنرو، ن
 ( در ادامه ارائه شده است.2شکل )

 

 
 گیاهی یهاپیتای تنوع گونه یبنددرجهمنحنی  -5شکل 

 

a a a

0.00
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(، 2شکل فراواني ) -دسته یهايمنحنج حاصل از ینتا
As.mi- ياهيگتيپ مربوط به  يه منحنکبيانگر آن است 

Ve.er-Ag.tr  ب در بين ين شیشتريدارا بودن ب دليلبه
 ينواختیکن تنوع و یمترک یگياهي، دارا یهاپيتتمامي 

 ياهيگتيپ . همچنين باشديمنادر  یهاگونه دارایبوده و 
Anuual forbs-Ve.er-As.mi  نیمترکبا داشتن منحني با 

 یترشيتنوع ب جهيدر نت و یاگونه ينواختیک یب، دارايش
 است.

 

 

 
 گیاهی یهاپیتمنحنی دسته فراوانی  -6شکل 

 

 
رای ب یاگونهتنوع توزیع فراوني  یهامدلنتایج تطابق 

ارائه شده است. نتایج بيانگر  4جدول گياهي در  یهاپيت
ه سری هندسي است کمدل از گياهي  یهاپيت بيشترتبعيت 
ت ضعيف و وضعيای پائين نابالغ با تنوع گونه یهاپيتنشانگر 

 2009et al., Ejtehadi   iSheida &Motamedi)  باشدمي

;Karkaj, 2015.) 
 

 بحث
تنوع  یو پارامتر یعدد یهاشاخصپژوهش، این در 

 نهاآو ارتباط  ياهيگ یهاپيتتنوع  يبررس منظوربه یاگونه
ه يبرده شد تا با توجه به آن ضمن ته کاربهبا وضعيت مرتع 

گياهي،  یهاپيتاز  یکهر یاگونهتنوع  یبندطبقهنقشه 

عمليات اصالحي و ارتقاء انجام  برایدارای اولویت  مناطق
شود. همانطور که نتایج نشان داد، بر  يمعرف یاگونهتنوع 

ار مقدبيشترین نر، یو -شانونتنوع اساس مقادیر شاخص 
As.mi- ( متعلق به تيپ گياهي21/1وینر ) -شاخص شانون

Anuual forbs-Ve.er  وثابت با وضعيت متوسط و گرایش 
Pr.fe-( مربوط به تيپ گياهي 11/1مقدار آن )کمترین 

Ag.tr-As.mi  که باشديمو گرایش منفي با وضعيت خوب 
ياهي گ یهاپيت یاگونهتنوع مقادیر  بيانگر یکسان نبودن

در  داريمعناز عدم تفاوت  حکایتآماری  تحليلولي  ،است
 وینر بين طبقات -شانون یاگونهمقادیر شاخص عددی تنوع 

 است. داشتهوضعيت مختلف 
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 گیاهی یهاپیتای در توزیع فراوانی تنوع گونه یهامدلنتایج آزمون برازش  -4جدول 

 تيپهای گياهي

 مدلهای توزیع فراواني تنوع گونهای

 لوگ نرمال عصای شکسته سری لگاریتمي سری هندسي

X2 P X2 P X2 P X2 P 

Ag.tr-Br.to-On.co 4/324 2/4363 11/69 2/2296 16/63 2/22233 2 2 

a - - - 

As.mi-Ag.tr-Fe.ov 
6/666 2/6366 3/669 2/1326 13/63 2/2323 2 2 

a b (c) - 

As.mi-Ag.tr-Ve.er 4/336 2/6446 66/93 2/2223 63/31 2/2226 1/326 2/6669 

a - - b 

As.mi-Ag.tr-St.ba 
6/662 2/6396 4/94 2/2319 6/632 2/6249 6/643 2/1339 

a b c d 

Ag.tr-As.mi-Ve.er 
12/26 2/26344 64/66 2/222463 69/69 2/2221133 1/263 2/1342 

b - - a 

As.mi-St.ba- Ag.tr 
61/96 2/2226646 62/66 2/2221 66/24 2/2221 2 2 

- - - - 

As.mi-Ve.er-Pr.fe 2/63 2/663 16/29 2/222161 13/66 2/222261 2 2 

a - - - 

As.mi-Ve.er-Th.kos 
3/633 2/2323 13/43 2/2222636 16/62 2/2223696 6/641 2/21666 

a - - (b) 

As.mi-Ac.br-On.co 
3/963 2/1322 66/66 2/2221663 64/66 2/2221962 3/396 2/22216 

a - - (b) 

As.mi-Ac.br-Ag.tr 
6/636 2/6663 13/26 2/224166 66/4 2/221262 9/326 2/222223 

a - - - 

As.mi-Ve.er-Anuual forbs 
2/3663 2/3264 3/631 2/6936 3/631 2/6936 2 2 

a b c - 

As.mi-Pr.fe-Ve.er 1/262 2/3464 9/326 2/6426 11/64 2/26112 2 2 

a b (c) - 

As.mi-Ag.tr-Ve.er 4/364 2/9366 66/26 2/2221363 63/96 2/2226 2 2 
a - - - 

As.mi-Pr.fe-Ag.tr 
2/3313 2/3293 12/11 2/21923 16/61 2/222911 3/636 2/22326 

a (c) - b 

Pr.fe-As.mi-No.mu 
1/46 2/3166 13/66 2/2226344 66/16 2/2226 2 2 

a - - - 

As.mi-Ag.tr-Ve.er 
2/169 2/4262 19/93 2/221332 16/36 2/2226131 3/929 2/26669 

a - - b 
 ست.هاپيتاز  یکهر  یبرادرصد  یکدر سطح پنج درصد و حروف داخل پرانتز در سطح  هامدلو برازش  یداريمعنب يترت انگريب d و a ،b ،cب حروف يترت
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ل ي، باال بودن مقدار شاخص تنوع دلیداردگاه مرتعیاز د
 يبررس همراه با آن بهد یه باکست، بلينمرتع ت يبر بهبود وضع

ه جيه در نتک کردز پرداخت و مشخص ين یاب گونهکيتر
يب در ترک ياهيگ یهاگونهدام دسته از کجاد شده، یرات اييتغ

 Sheidai  &Motamedi) اندافتهیش یگياهي مرتع افزا

Karkaj, 2014 ;2018 et al.,Kamrani ) با مورد. در این ،
ت در گراسلندها و يد و وضعيمطالعه رابطه تنوع تول

، یاگونهرات تنوع ييغه تکزاگرس، گزارش شده  یزارهابوته
چون  ،خواهد داشت دنبالبهرات پوشش گياهي را ييتغ

 بکيتر یت مرتع در درجه اول بر رويوضع يمکص يتشخ
نوع گفت ت توانيمشده است، پس  یگذارهیپا ياهيپوشش گ

 ; et Moridi)ت مرتع باشد يانگر وضعيب یتا حدود توانديم

2019 et al.,Motamedi ;2007 al.,  et al.,Borhani 

 موردکه با نتایج حاصل از این پژوهش در ( 2017
همخواني ندارد.  یاگونهعددی )کالسيک( تنوع  یهاشاخص

عددی تنوع  یهاشاخصرابطه، گزارش شده که این در 
یک عدد  صورتبهمختلف را  یهاپيتتنوع  یکهر یاگونه

در  آنها، کاربرد هاشاخص. مشکل اساسي این دهنديمنشان 
مثال  عنوانبه. باشديماکولوژیک خاصي  یهاگروهمورد 

کمياب اهميت  یهاگونهبه  وینر -شانونتنوع شاخص 
برای شاخص سيمپسون،  کهيحال، در دهديمبيشتری 

عمومي اهميت بيشتری دارند. در بعضي موارد ممکن  یهاگونه
 هاصشاخاست این تفاوت ناشي از اهميت نسبي باشد که این 

 et Ejtehadi) دهنديمنادر و غالب یا عمومي  یهاگونه به

2009 al., .)عددی  یهاشاخصگزارش شده که  يطورکلبه
 تروعمتنگياهي  یهاپيتقدرت مميزی  يخوببه یاگونهتنوع 

از  یکدیگر در دو تيپ گياهي، هر عبارتبهرا ندارند. 
از  .دینمايمیک تيپ را دارای تنوع بيشتر معرفي  هاشاخص

اال، از با اطمينان ب ترمتنوعتعيين تيپ گياهي  منظوربهرو این
 گردديماستفاده  یاگونهتنوع  یريگاندازهپارامتری  یهاروش

(Karkaj, 2015 iSheida &Motamedi .) 
(، ,Magurran 2004بر اساس مطالعات انجام شده )

 یهاروشرا به  یپارامتریک بعد جدید یهاشاخص
تي مشکال آنهاو دليل استفاده از  اندافزودهاکولوژیکي تنوع 

عددی در مقایسه تنوع  یهاشاخصاست که در بعضي موارد 
صورت هب هاشاخص. این گروه از کننديمایجاد  هاپيت

 نیهمترمو از  کننديمرا با یکدیگر مقایسه تيپ گرافيکي دو 
گونه، رتبه فراواني، فراواني  یهامدلبه  توانيمآن  یهاروش

تنوع  یبنددرجه یهايمنحنفراواني و  -نمودارهای دسته
معمول توصيف شده در باال  یهاروشاشاره نمود. در 

 ( فقط غنای کلیاگونهتنوع  یريگاندازهکالسيک  یهاروش)
ن در . ایندشويمدر دو یا چند مکان ثابت با یکدیگر مقایسه 

مختلف متغير  یهااسيمقدر  یاگونهحالي است که غنای 
 یهااسيمقتنوع در  یهاشاخصاست. بنابراین ممکن است 

 تصوربهمکاني روندهای مختلفي داشته باشند. پس باید 
از  یکهيچکه ورتي، در صندشوجداگانه با یکدیگر مقایسه 

مختلف ندارند.  یهااسيمقدر را قابليت استفاده  هاروشاین 
 یهااسيمقعدم توجه به  ليدلبهاشاره شده  یهاشاخص

ای تنوع گونه یهالفهؤممکاني، اطالعات کمي در مورد تغيير 
 (.Mesdaghi, 2005) دهنديمارائه 

، (6شکل ) تنوع یبنددرجهج حاصل از یبا استفاده از نتا
ان ک، امگياهي یهاپيتمربوط به اغلب  يقطع منحن ليدلبه
افته یبا تنوع باالتر نيز وجود ندارد. طبق  یهاپيت کيکتف

تيپ و نند، دکگر را قطع یهمد يه دو منحنکي، در صورتيقيتحق
ياهي گتيپ دام کگفت  توانينمو  شونديمسه یرقابل مقايغ

ن رابطه، گزارش ی(. در ا et al.,Bell 2000است ) ترمتنوع
نه نمو یکتنوع فقط تنوع را در  یانفراد یهاشاخصشده که 

شتر يو ب دینمايمن ييتعداد افراد تع دليلبه گياهيتيپ ا ی
 یوو فقط الگ گذارديم ياطالعات پوشش را بدون استفاده باق

 ندتوايم( يفراوان -ا دستهیرتبه  -ي)نمودار فراوان يفراوان
د. بر یف نمايرا توصگياهي تيپ  یکب کيرا تیات يخصوص

ر نمودا یکمختلف  یهاقسمته کنین مبنا و با توجه به ایا
 يراوانع فیدر رابطه با نحوه توز یاژهیوم يمفاه يفراوان -دسته
 يتا حیگياهي تيپ  يا ناهمگنی يغالب و نادر، همگن یهاگونه

ارد و د هاگونه يستم در رابطه با فراوانيوسکب ایزان تخريم
ت اس گياهي تيپاز  يخاص يژگیننده وکسکل آن منعکش
(1988 Magurran,و ا )ع یتوز يور چگونگکه نمودار مذکنی

 يمنحن ينواختیکب و ير شييرا با توجه به تغ هاگونه يفراوان
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ن یبنابرا ،سازديمر يو اطالعات را قابل تفس دهديمش ینما
 منظوربه (2شکل ) يفراوان -دسته ینمودارها يمطالعه و بررس

 انجام شد. گياهي یهاپيتبهتر تنوع  يشناخت و بررس
توزیع فراوني  یهامدلابق رتبه فراوني و تط یهايمنحن

گياهي دارای وضعيت  یهاپيته در کنشان داد  ،یاگونهتنوع 
متر مشاهده کاندک  يبا فراوان یهاگونهخوب و متوسط، 

 یهاپيتنسبت به  یترمیمالب يش یآن دارا يو منحن شوديم
 .باشديمباالتر  آنهان تنوع یاست، بنابراضعيف دارای وضعيت 

ه ک تطابق داشت يهندس یمدل سر گياهي، یهاپيت بيشتردر 
و ن يپائ یاگونهنابالغ با تنوع گياهي  یهاپيت دهندهنشان

 نيازمند حفاظت ووضعيت ضعيف و در معرض فشار است که 
 2009et al., Ejtehadi   &Motamedi) باشنديمحمایت 

;Karkaj, 2015 iSheida.)  در این راستا، گزارش شد که
ر ط در برابيمح يقدرت ارتجاع شوديماهش در تنوع، باعث ک

انساني به حداقل برسد. اگر تعداد و  یهادخالتو  نهانوسا
ط یتنوع است، در شرا دهندهنشانه کموجود  یهاگونه يفراوان
 شود؛م ميانجا ترعیسربازگشت به وضع سابق هم  ،باشد یبهتر
ست ين رقابل تصو يت قبليصورت بازگشت به وضعنیرايدر غ

(1999 et al.,Chapin .)  روند سریع تخریب مراتع طي سه
قشه و تهيه ن یبندطبقه، یاگونهدهه اخير، لزوم مطالعات تنوع 

که در طول آن  کنديمرا ایجاب  هاشگاهیرو یاگونهتنوع 
بسياری از اطالعات عرصه و نيز تغييرات مکاني مستند 

رای ب یاگونهتنوع  یبندطبقهتهيه نقشه و  روازاین .شوديم
انجام اقدامات مدیریتي، عمليات اصالح و احياء مرتع و نيز 

 ندتوايمبعد  یهاسالکنترل و پایش مرتع در طي  منظوربه
 کاربرد داشته باشد.

در  یاگونهژوهش، بيشترین مقدار تنوع پاین در 
داری روش مرتع معموالًمتوسط و خوب که  یهاتيوضع

، ( Abedi, 2015 &Arzani) گردديماعمال تعادلي و طبيعي 
داری مصنوعي حاصل شده است و در وضعيت فقير که مرتع

 یاگونه، کمترین مقدار تنوع گردديمپيشنهاد )اصالحي( 
 جینتا يزان همخوانيم با توجه به روازاین مشاهده شد.

ایج تبا وضعيت مرتع، ن یاگونهتوزیع فرواني تنوع  یهامدل
پارامتری تنوع  یهاشاخصحاصل بر ضرورت توجه به 

يان و ب داردکيد أتدر ارزیابي سالمت )وضعيت( مرتع  یاگونه
 یاگونهعددی )کالسيک( تنوع  یهاشاخصکه  دارديم
 آنها رباال بودن مقادیو  بيانگر وضعيت مرتع باشند توانندينم
 .ستيت مرتع نيل بر بهبود وضعيدل
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Abstract  

    Species diversity is one of the characteristics indicating changes in rangelands. In this regard, 

the relationship between range condition as a result of managerial measures and species diversity 

was investigated. Spearman correlation test and one-way analysis of variance were used for 

testing the variations of Shannon-Wiener diversity index values of plant types with their 

conditions. Then, by plotting rank-frequency curves and applying the frequency distribution 

models, the vegetation types with higher diversity were identified and their relationship with 

range condition was interpreted. The results showed that Shannon-Wiener diversity index had no 

significant correlation with range condition. Range condition had no significant effect on the 

amount of diversity and all three categories of condition (good, average, poor) were classified 

according to the mentioned index. In general, no significant trend was observed between range 

condition and amount of diversity. The results suggest that the high values of numerical indices 

of diversity are not the reason for the improvement of range condition, but their species 

composition and abundance should also be investigated. Drawing rank-frequency curves and 

matching the frequency distribution models showed that plant types with good and moderate 

condition, species with less abundance, were less frequently observed and its curve had a mild 

slope than those with poor condition, so their diversity was higher. In most plant types, the 

geometric series model was consistent, indicating low plant diversity and poor range condition. 

In general, concerning the degree of conformity of the results of the frequency distribution models 

with the condition of the plant types, the results emphasize the need to pay attention to the 

parametric indices of species diversity in rangeland health assessment. 

 

Keywords: Numerical indices of diversity, parametric indices of diversity, range trend, range 

condition. 
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