بررسی ضاخصَای تىًع زيستی در ارتباط با جُت جغرافيايی در جىگلَای زاگرس
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مقدمٍ ي َدف:
در سالْای اخیر دٍ هَضَع تٌَع زیستی ٍ تغییرات آب ٍ َّا تِ ػٌَاى هسایل اغلی هحیظ زیست تطر هغرح ضذُ است .تِ ػثارت دیگرً ،اتَدی تٌَع زیستی جْاى تِ اًذازُ ای ضذت یافتِ کِ آى را تِ ػٌَاى یکیی از
دٍ هؼضل اغلی زیست هحیغی جْاى اهرٍز ،هؼرفی کردُ اًذ .جٌگلْای ایراى تخػَظ جٌگلْای زاگرس کِ درغذ ٍسیؼی از جٌگلْای کطَر را تِ خَد اختػاظ هیدٌّذ ًیس تحت تأثیر فؼالیتْیای زییاى آٍر اًسیاى
قرار گرفتِ است .تٌاترایي جْت حفاظت ٍ حوایت از ایي هٌاتغ ارزضوٌذ ًیاز تِ ضٌاخت تْتر رٍاتظ تیي رستٌیْا ٍ ضرایظ رٍیطگاّی ایي اکَسیستوْا ٍ تٌَع زیستی در آًْا هی تاضذ .تا هغالؼِ پَضص گیاّی ٍ ػَاهیل
هختلف هحیغی ًظیر فیسیَگرافی ،خاک ٍ اقلین هی تَاى تِ پایذاری جَاهغ گیاّی ٍ ّوثستگی ایي ػَاهل تا پَضص گیاّی پی ترد کِ ایي هسیلِ از ًظر تَسؼِ ٍ احیای جَاهغ جٌگلی گیاّی تسیار هْین ٍ کیارتردی
است(تػیری .)1382 ،تذیي هٌظَر ،هحققیي هختلف تٌَع زیستی را تا در ًظر گرفتي فیسیَگرافی ٍ یا یکی از ػَاهل هختلف فیسیَگرافی تِ غَرت هجسا ،هاًٌذ ارتفاع از سغح دریا ،ضیة ٍ جْت هَرد تررسی قیرار دادُ
اًذ (تیکر .)1998 ،فیسیَگرافی کِ تِ هؼٌای ضکل سغحی یک هٌغقِ است (ًیَفیلذ )1988 ،تاثیر زیادی تر تٌَع گیاّاى ٍ پراکٌص آًْا دارد (تارًس .)1998 ،جْت جغرافیایی ًیس در پراکٌص ،ترکیة گًَِ ای ،تٌَع ٍ غٌا
تاتیر دارد (جٌیًَ ،1980 ،زّ ،1996ایل هقذم  ٍ1373احوذی  .)1377اها ایي هغالؼات تخػَظ ترای جٌگلْای زاگرس هَردی ٍ هحذٍد تَدُ ٍ ًیازهٌذ تحقیقات تیطتری است کِ رٍاتظ تیي تٌَع زیسیتی گًَیِّیای
گیاّی ٍ ػَاهل فیسیَگرافی هطخع گرددّ .ذف از اًجام ایي پژٍّص آگاّی از تٌَع زیستی گًَِّای چَتی ٍ ػلفی در ارتثاط تا جْت جغرافیایی تر اساس ضاخػْای هتذاٍل تٌَع زیستی (کیِ تؼٌیَاى ییک پیاراهتر
اساسی ٍ کلیذی در پایذاری اکَسیستوْا تلقی هیضًَذ) تَدُ کِ در رٍیطگاُ جٌگلی ٍزگ ٍاقغ در جٌَب ضرقی یاسَج اًجام ضذُ است تا تذیي ترتیة تتَاى تا ضییَُ هٌاسیة ٍ اغیَلی اییي اکَسیسیتوْای در حیال
تخریة را هحافظت کرد.

 ;Hضاخع تٌَع گًَِ  ;Sتؼذاد گًَِ ً ;piسثتی از گًَِ کل کِ هتؼلق تِ گًَِ iام است  ;Nتؼذاد گًَِ ّای فراٍاى
يکىًاختی چگًوگی تًزيغ افراد جمؼيت در بيه گًوٍ را وطان می دَد ي مقدار آن بيه ػدد صفر ييک تغيير می کىد کٍ از طريق ضاخص پيلً محاسبٍ گرديد.
ًرهال تَدى دادُ ّا تا استفادُ از آزهَى کَلوَگرٍف-اسویرًَف ٍ ّوگي تَدى ٍاریاًسْا تَسظ آزهَى لَى تررسی ضذ.
تا تَجِ تِ ًرهال تَدى دادُ ّا از آًالیس ٍاریاًس یکغرفِ ترای تررسی اختالفْای کلی در عثقات هختلف استفادُ ضذ .ترای هقایسِ هیاًگیي ّا ًیس از آزهَى داًکي استفادُ گردیذ.

وتايج ي بحث:

مًاد ي ريضُا:
مىطقٍ مًرد مطالؼٍ:

بٍ مىظًر بررسی تىًع زيستی گًوٍ َای گياَی مًجًد در مىطقٍ از ضاخصُای رايج تىًع زيستی ضاوًن-ييىر ي سيمپسًن استفادٌ گرديد.
ضاخص تىًع سيمپسًن (:)Simpson,1949
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ضاخص تىًع ضاوًن-ييىر (:)Shannon-weaver,1949
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ًتایج آًالیس ٍاریاًس یکغرفِ ًطاى داد کِ جْت جغرافیایی تر ضاخع ّای غٌای هارگالف ٍ هٌْیٌیک اثر هؼٌی داری داضت در حالیکِ تأثیر آى تر ضاخع ّای تٌَع ٍ یکٌَاختی هؼٌی دار ًثَد(جذٍل .)1
جذٍل ً -1تایج آًالیس ٍاریاًس یک عرفِ تٌَع گًَِ ای ،غٌا ٍ یکٌَاختی در جْات هختلف جغرافیایی

ایي هغالؼِ در رٍیطگاُ جٌگلی ٍزگ ٍاقغ در جٌَب ضرقی یاسَج (تِ فاغلِ  15کیلَهتری یاسَج) اًجام گردیذ .هساحت ایي رٍیطگاُ ّ 300کتار ٍ ارتفاع آى از  2128تیا 2551
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هتر از سغح دریای آزاد است .هتَسظ هیساى تارًذگی سالیاًِ آى  750هیلی هتر ٍ هتَسظ درجِ حرارت هٌغقِ 18.27درجِ ساًتی گراد هی تاضذ.
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ضکل ً -2تیجِ آزهَى داًکي ترای غٌای گًَِ ای در جْات هختلف جغرافیایی
ضکل -1هَقؼیت هٌغقِ هَرد هغالؼِ در ایراى ٍ در استاى کْگیلَیِ ٍ تَیر احوذ

ريش کار :تِ هٌظَر ترداضت پَضص درختی ،درختچِ ای ٍ پاراهترّای هحیغی ،تراًسکتْایی در داهٌِ ّای هختلف در جْت ارتفاع تا فَاغل  300هتر از یکذیگر هستقر گردیذ ٍ قغؼیات ًوًَیِ تیِ غیَرت
تػادفی سیستواتیک ٍ تِ اتؼاد  15*30هتر در عَل تراًسکت ترداضت ضذ .در هجوَع  61پالت (جْت جٌَب غرتی  28پالت ،جْت ضوال غرتی  10پالت ،جْت ضوالی  8پالت ٍ جْیت ضیوال ضیرقی  13پیالت)
ترداضت ضذ .در داخل ّر پالت ًَع گًَِ ّای چَتی ،تؼذاد ٍ درغذ پَضص آًْا ترداضت گردیذ .ػالٍُ تر آى ارتفاع از سغح دریا تِ هتر تِ ٍسیلِ آلتیوتر ،ضیة تِ ٍسیلِ ضیة سٌج سًَتَ ٍ جْت ضییة تیا اسیتفادُ از
قغة ًوا در داخل ّر پالت اًذازُ گیری ضذ .جْت ترداضت پَضص ػلفی در داخل ّر پالت تِ غَرت تػادفی چْار هیکرٍ پالت تِ اتؼاد  5/0 *2هتر هرتغ ( )Cain, 1938ترداضت ضیذ ٍ ًیَع گًَیِ ٍ درغیذ
پَضص آى تِ رٍش تراٍى-تالًکِ تخویي زدُ ضذّ .وچٌیي تر اساس دادُ ّای حضَر ٍ ػذم حضَر ٍ ٍفَر گًَِ ّا در داخل ّر یک از قغؼات ًوًَِ ،هحاسثِ ضاخػْای تٌَع زیستی اًجام ضذ.

آواليس دادٌ َا:

وتايج تحقيق حاضر وطان می دَد کٍ تأثير جُت جغرافيايی بر غىای گًوٍ ای مؼىی دار است ي مقدار آن در دامىٍ ضمال ضرقی بيطتر است .دليل ايه امر ضايد
بٍ خاطر ايه است کٍ دامىٍ َای جىًبی ي جىًب غربی در ايه مىطقٍ وسبت بٍ دامىٍ َای ضمالی ي ضمال ضرقی بيطتر تحت تأثير چرای دام قرار دارد ي بٍ
دليل گرم تر بًدن دامىٍ َای جىًبی فصل چرا در ايه وًاحی زيدتر ضريع می ضًد ي فطار چرای دام در ايه جُات جغرافيايی در طًل فصل رضد بيطتر می
باضد .ايه مًضًع با يافتٍ َای ماراوًن ي َمکاران ( ،)1999در اسپاويا ي مراکص کٍ باال تر بًدن غىا در دامىٍ ضمالی را بدليل مديريت متضاد ي فطار ضديد
چرای دام در دامىٍ َای جىًبی بيان کردٌ اود ،مطابقت دارد .دليل ديگر باالتر بًدن غىای گًوٍ ای در دامىٍ ضمال ضرقی ي پس از آن دامىٍ َای ضمالی ي ضمال
غربی می تًاود بٍ دليل مرطًب تر بًدن ايه دامىٍ َا وسبت بٍ دامىٍ جىًب غربی باضد کٍ ايه مًضًع با يافتٍ َای باداوً ي َمکاران ( ،)2005مىافات دارد .
مىابغ:

غٌای گًَِ ای هثیي حضَر اًَاع گًَِ ّاست ٍ از ضوارش تؼذاد گًَِ ّای گیاّی در یک پالت یا هٌغقِ تِ دست هی آیذ .جْت هحاسثِ غٌای گًَِ ای از ضاخػْای زیر استفادُ گردیذ:

ضاخع غٌای گًَِ ای هارگالف (:)Margalef,1985
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