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 چکیده
از  اکوسيستم قابل ساده کردن است.کارکرد ای بر تنوع گونهثير أتبين تنوع زیستي و رفاه بشری با مشخص کردن  هپيچيد ارتباط    

ای را با این مطالعه ارتباط تنوع گونه ،های مرتعي نقش بسيار مهمي دارددر مدیریت چرا و پایداری اکوسيستمنجا که توليد ساالنه آ
ها در پالت کند. توليد ساالنه گونهبررسي ميدر قالب فرضيه تکميلي آشيان اکولوژیک ملي خبر  کخشک پارتوليد ساالنه مراتع نيمه

نتایج نشان داد اگرچه دو تيپ گياهي از  شد.محاسبه با استفاده روش قطع و توزین  استيپا-مربعي در دو تيپ درمنه و درمنهمتر 1×1
لف، مارگا سيمپسون، ای شانون،نهوهای تنوع گاز نظر شاخص اما ،(p<05/0) داری دارندبا یکدیگر اختالف معني نظر توليد ساالنه

درصد اطمينان بين دو تيپ مشاهده نشد. آناليز همبستگي پيرسون نشان داد که  95داری در سطح و یکنواختي اختالف معني منهينيک
داری اما در تيپ درمنه رابطه معني ،داری دارندرابطه مثبت و معني استيپا-ای در تيپ درمنهتنوع گونههای االنه با شاخصتوليد س

و گونه غالب درمنه کوهي  شتندها سهم یکساني در توليد ساالنه نداگونهبرخالف فرضيه تکميلي آشيان اکولوژیکي،  .شدنمشاهده 
های غالب سبب موفقيت بهتر تيپ مرتعي گونهمطابق با فرضيه نسبت توده تنوع صفات عملکردی در  بيشترین سهم را در توليد داشت.

 هااکوسيستمکارکرد شود که برای نگهداری طورکلي پيشنهاد ميهب .استساالنه شده استيپا نسبت به تيپ درمنه از نظر توليد_درمنه
 .ها کارایي داردترکيب جوامع گياهي بهتر از نگهداری حداکثر تعداد گونه ازحفاظت 

 
 .ترکيب گياهي خشک،ای، مراتع نيمهليد، تنوع گونهتوکلیدی:  هایواژه

 
 مقدمه

شناخت  اصولي و درست از مراتع،برداری الزمه بهره
 et al.,Limb دقيق روابط و ضوابط حاکم بر آن است )

ای از مباحث مهم اکولوژی است که در تنوع گونه (.2016
 (. et al.,Li 2020) ها نقش مهمي داردت اکوسيستمیمدیر

تنوع زیستي گوناگوني بين موجودات زنده از همه منابع 
ای و بين گونهای، بينگونهازجمله تنوع بين درون

( حفاظت 2005) MA يه. با توجه به بياناستها اکوسيستم
تنوع زیستي با افزایش رفاه اجتماعي و کيفيت زندگي 

ارتباط بين تنوع زیستي و . شودسبب سود برای مردم مي

-رفاه بشری در قالب مفاهيم خدمات اکوسيستم و خروجي

به مشخصات اساساً شود که های اکوسيستم محاسبه مي
 .( et al.,Mavoa 2019) است سيستم زندگي بشر وابسته

هب ،ها داردبا پایداری اکوسيستم دیتنوع زیستي ارتباط زیا
ای بيشتری هستند دارای تنوع گونه هه جوامعي ککیطور

تا  بيشتری دارند ومتاهای محيطي مقشفتگيآدر مقابل 
 Lehman& ای کمي دارند )جوامع گياهي که تنوع گونه

2000 ,Tilman.) ای بيمه کننده در واقع تنوع گونه
 Loreau  &Yachi)است ها شفتگيآها در مقابل وسيستمکا

2000 ,Tilman &Lehman 1999; ).  تنوع باال بودن
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ها در مقابل زیستي جوامع گياهي سبب مقاومت اکوسيستم
(.  et al.,Vogel 2012) شودتغيير اقليم و خشکسالي مي

ها و گسترش و تخریب رویشگاه، انقراض جمعيت اهشک
های مهاجم از مهمترین دالیل کاهش تنوع زیستي گونه

البته این دالیل  .( 2018Chakraborty &Mallick ,)است 
کپارچگي ی های بشری هستند کهفعاليتنتيجه مستقيم 

سبب و دهند قرار ميتأثير های اکولوژیکي را تحت سيستم
تهدید کاهش تنوع زیستي و همانند شماری های بينگراني

 استدرنتيجه تهدید عملکرد اکوسيستم کره زمين شده
)2014 et al.,2008; Le Maitre  and Drake,  Griffen

جامعه از خدمات اکوسيستم  سودهایي کهزیرا  ،(;2008
آورد به خصوصيات کمي و کيفي اکوسيستم بدست مي

های ارتباط بين تنوع پيچيدگيکه نحویبه .بستگي دارد
ای تنوع گونهتأثير زیستي و رفاه بشری با مشخص کردن 

 et al.,Baili )اکوسيستم قابل ساده کردن است  کارکرد بر

2014et al.,  Pinto2011;  .)Naeem  و همکاران
( ازجمله اولين 2001و همکاران ) Tilman ( و1994)

محققاني بودند که رابطه تنوع زیستي و عملکرد اکوسيستم
ارتباط مثبت تنوع زیستي بر عملکرد  ها را مطالعه کردند.

است مشاهده شده ی گذشتههادر پژوهشها اکوسيستم
(2012 ,et al.2005; Cardinale  ,et al.Hooper .) 

 يوماسو ب یستيتنوع ز ينارتباط ب تعدادی از مطالعات
 al.,et (Schnitzer  ;2011) را بررسي کردندها يستماکوس

2012 l.,et a2012; Reich  ,Eisenhauer.  ساالنه توليد
 مراتع است که برایکارکردهای یکي از مهمترین  گياهان

 باید خاک فرسایش از جلوگيری و مدیریت چرای دام

 Odum .( 1992Payne &Curry ,) گيرد قرار توجهمورد 
 يستماکوس یکشده  يدتول یعنوان انرژرا به يدتول ،(1971)

 تحقيقات .کنديم يسال معرف یافصل و  یکدر طول 

 عوامل تأثير و مراتع در علوفه توليد زمينه در متعددی

 Sharifi. است شده انجام توليد بر محيطي مختلف

Jaloudar توليد بين که دادند نشان ،(2010) همکاران و 

 فصل) اسفند و بهمن هایماه بارش مجموع و ساالنه علوفه

 ،Tamartash (2012). دارد وجود داریمعني رابطه( رشد

 توليد و پوشش خصوصيات بر توپوگرافي عوامل ثيرأت
 نتایج .کرد بررسي را مازندران واز کوهستاني مراتع گياهان

 مطالعه، مورد توپوگرافي عوامل بين از داد نشان تحقيق این

. دارد اثر گياهي پوشش تاج و توليد ميزان بر ارتفاع عامل
 اغلب سازوکار دو توسط زیستي تنوع و توليد ارتباط
 از ناشي که تکميلي تأثيرات نخست ،شودمي تشریح

 انتخاب تأثير دیگر و هاستگونه اکولوژیکي آشيان اختالف
 Tilman) دهدمي رخ غالب هایگونه تأثير تحت که است

1998 ,Loreau; 1997 ,et al..)  سازوکار تأثير طبق
 یاگونه یکه غنا يدر جوامع اکولوژیک، تکميلي آشيان

 يتر از جوامعاز نظر عملکردها موفق يستماست اکوس یادز
 et al.Roscher, دارند ) يکم یااست که تنوع گونه

 يوماسو ب یستيتنوع ز ينب يرابطه مثبت يجهدرنت(. 2005
et al (Bessler,. ) ها وجود دارديستمدر اکوس ياهيگ

 خاک حاصلخيزی ميزان ایگونه یغنا افزایش با .2009
 اکوسيستم در هاگونه توليد نتيجه در ،یابدمي افزایش
و  Liang. ( et al.Hudewenz, 2012) یابدمي افزایش

مدل کارایي نيچ را ارائه کردند و با  ،(2015) همکاران
استفاده از آن ارتباط بين تنوع زیستي و توليد اوليه 

و نتيجه گرفتند که توليد  نمودنداکوسيستم جنگل را بررسي 
صورت انفرادی با هدررفت تنوع زیستي هها باوليه گونه
ای ميزان با کاهش یک درصد تنوع گونه. یابدکاهش مي

سازوکار اما طبق  یابد.درصد کاهش مي 23/0توليد اوليه 
ها سهم یکساني در تغيير عملکرد اکوسيستم گونه ،انتخاب
سازوکار طبق  توده را نسبت نظریه Grim  (1998)ندارند.
 که غالب هایکه گونه دارد اعتقاد ایشان کرد، ارائه انتخاب

 نادر هایگونه به نسبت دارند جامعه در را فراواني بيشترین
نتایج  .دارند اکوسيستم عملکرد بر مؤثرتری نقش

Paquette  وMessier (2011 نشان داد که ) غنا بر تأثير
توليد با توجه به خصوصيات اکولوژیکي متفاوت است. در 
جوامع گياهي که حاصلخيزی خاک زیاد است رابطه توليد 

کند. اما در مناطق انتخاب پيروی ميسازوکار و تنوع از 
رابطه  که حاصلخيزی خاک کم است، خشکخشک و نيمه

تکميلي آشيان اکولوژیکي پيروی سازوکار توليد و تنوع از 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1642359317301143#!
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غنا بر تأثير  ،(2019همکاران ) و Omidipourکند. مي
نتایج  .بيوماس هوایي مراتع استپي بروجن را بررسي کردند

سازوکار نشان داد که رابطه تنوع و بيوماس از طریق آنان 
وژیکي قابل تفسير است و با افزایش تکميلي آشيان اکول

اما یابد. ای ميزان بيوماس هوایي افزایش ميگونه یغنا
Goharnejad ( همبستگي ضعيفي بين 2017و همکاران )

در منطقه زاگرس مشاهده را ای و بيوماس گونه یغنا
ها با صفات عملکردی که گونهکردند گزارش  آنانکردند. 

توجه با متمایزی بر بيوماس هستند. تأثيرات متفاوت دارای 
ها اکوسيستمقابليت ای با گونهتنوع  به ارتباط پيچيده بين

 و ( et al.,Mace 2012) مختلفهای کارکرددر ارائه 
اکوسيستم پایدار مدیریت اهميت توليد ساالنه در همچنين

 تنوع تأثيرات بررسي به مطالعه این بنابراین ،مرتعي های
تکميلي آشيان سازوکار تحت  ساالنه توليد بر یاگونه

 خشکنيمه مراتع گراس-بوته و بوته تيپ دو در اکولوژیکي

 .پردازدمي خبر ملي پارک
 

 هامواد و روش
 معرفی منطقه

پارک ملي خبر در استان کرمان  درمورد مطالعه  منطقه
 37غربي شهر بافت و کيلومتری جنوب 40در فاصله 

قرار دارد.  واقع در استان هرمزگانآباد کيلومتری حاجي
. طول و استهکتار  120000مساحت پارک ملي خبر 

 59'تا  28° 25'عرض جغرافيایي این منطقه عبارتند از: 
در مناطق دشتي  شرقي. 56° 38'تا  56° 02'شمالي و  °28

های گونه از (Artemisia aucheri) کوهي درمنهپارک، گونه 
هکتار  13390مساحت این رویشگاه  .استغالب منطقه 

است. این  پارکدرصد از سطح کل  9/7 در حدوداست که 
rtemisia Aو  Artemisia sieberiمطالعه در دو تيپ 

Stipa barbata-sieberi  .انجام شد  

 

 
 استیپا-ههای درمنه و درمنموقعیت تیپ -1 شکل

 
 روش بررسی

 تولید ساالنه
از مطالعات مقدماتي و بازدید از منطقه، به روش  پس

های پوشش گياهي مورد مطالعه مشخص فيزیونوميک تيپ
سيستماتيک در منطقه -برداری به صورت تصادفيشدند.  نمونه

 هایپالت انجام شد. اندازه 1398معرف هر تيپ در بهار سال 

 روش به گياهي پوشش و پراکنش نوع به توجه با بردارینمونه

 4در منطقه معرف  .گردید مترمربع انتخاب حداقل یک سطح
متر از هم انداخته شد و در  100متری با فاصله  50ترانسکت 

طورکلي هب .گرفتطور تصادفي قرار هپالت ب 5هر ترانسکت 
های گونهپس از ثبت  پالت بررسي شد. 40پوشش گياهي در

داخل پالت، درصد خاک لخت، الشبرگ، سنگ و سنگریزه، 
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ميزان توليد ساالنه  .ها برآورد شدتاج پوشش و تعداد پایه گونه
به .گردیدگيری اندازهقطع و توزین روش  با استفاده ازها گونه

-برگان علفي کل اندامهای گندميان و پهنگونهبرای که طوری

این  روتوليد در نظر گرفته شده، ازاینعنوان های هوایي به
ای فقط های بوتهگونهدر گياهان از کف زمين قطع شدند. اما 

 رشد سال جاری آنها قطع شد. 
 

 ایتنوع گونه
با ( 1ای )جدول های غنا، یکنواختي و تنوع گونهشاخص

 Jafari) ورد شدآها برها در پالتپایه گونه داستفاده از تعدا

2015, Askari&  ). یرایج غنا عددی هایشاخص از 
 .شد استفاده ایگونه غنای برآورد برای منهينيک و مارگالف

نحوه پراکنش و  دهندهنشان که شاخص یکنواختيبرای 
 معروف به پيلو استفاده شد از رابطه توزیع جمعيت است،

(Price, 1997)های شانون وینر و سيمپسون . شاخص
 دارد ایگونه تنوع تشخيص برای را بيشتری توانایي

.(Maguran, 1988) با هاگونه یغنا و های تنوعشاخص 
 شد. محاسبه PAST افزارنرم استفاده از

 
 تنوع و یکنواختی استفاده شده در این تحقیق های غنا،شاخص -1جدول 

 منابع تغييرات دامنه اجزای فرمول فرمول شاخص

𝑅1 مارگالف =
𝑆 − 1

𝐿𝑛 𝑁
 

1R= ،شاخص مارگالف S= ها، تعداد کل گونهN= 

 هاتعداد افراد کل گونه
∞-0 (Margalef, 1958) 

𝑅2 منهينيک =
𝑆

√𝑁
 

2R=  منهينيکشاخص، S= ها، تعداد کل گونهN= 

 هاتعداد افراد کل گونه
∞-0 (Menhenic, 1964) 

𝐷 سيمپسون = ∑(𝑝𝑖)2

𝑆

𝑖=1

 
Dسون، پ= شاخص سيمip= فراواني گونهi ام

 برحسب نسبتي از کل افراد است.
1-0 (Simpson, 1949) 

𝐻 شانون وینر = ∑ 𝑝𝑖 log10 𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1

 
H ،شاخض شانون وینر =ip= فراواني گونهi ام

 برحسب نسبتي از کل افراد است.
5/4-0 

(Shannon & Weaner, 

1949) 

´𝐽 یکنواختي =
− ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑛 𝑝𝑖

𝑆
𝑖=1

𝑙𝑛𝑆
 

J´ ،شاخص پيلو =ipفراواني گونه =i ام برحسب

 = تعداد کل افرادSنسبتي از کل افراد، 
1-0 (Peet, 1974) 

 

 هاوتحلیل دادهتجزیه
زمون آها از طریق نرمال بودن دادهها، دادهتحليل قبل از 
 SPSS 20.0افزار از نرم با استفاده و اسميرنوف-کولموگرف

مقایسه ميانگين دو تيپ گياهي از نظر  برای .بررسي شد
ها از های تنوع گونهو شاخص ساالنهتوليد  ترکيب گياهي،

ه نرمال بودن دادهبتوجه  با استفاده شد. t student-زمون آ
زمون همبستگي پيرسون ارتباط بين شاخصآاستفاده از  ،ها

ای با مقدار توليد ساالنه موجود در گونه یهای تنوع و غنا
 et Zhou) شدبررسي  استيپا-دو تيپ گياهي درمنه و درمنه 

., 2006al).   
 

 نتایج
از  استيپا-نشان داد که دو تيپ درمنه و درمنه tآزمون 

درصد تاج پوشش، الشبرگ، سنگ و سنگریزه و خاک نظر 
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با هم داری درصد اطمينان اختالف معني 95لخت در سطح 
درصد  99توليد ساالنه در سطح  (. اما از نظر2ندارند )شکل 

 .(2)جدول  داری دارنداطمينان با یکدیگر اختالف معني

و در  82/154± 04/34 استيپا-در تيپ درمنه ميزان توليد
 کيلوگرم در هکتار بود.  72/114 ±35/29تيپ درمنه 

 

 
 استیپا-الشبرگ، سنگ و سنگریزه و خاک لخت در دو تیپ درمنه و درمنه مقایسه میانگین درصد تاج پوشش، -2شکل 

 
 ایگونه یهای تنوع و غنااز نظر تولید ساالنه، شاخص استیپا-مقایسه میانگین دو تیپ درمنه و درمنه -2 جدول

 

هاای تناوع شاانون دو تياپ درمناه و      شاخص از نظر
 01/1± 37/0و  86/0 ±42/0استيپا با ميانگين -درمنه

 19/0و  65/0 ± 21/0و شاخص سيمپسون با مياانگين  
با داری درصد اطمينان اختالف معني 95/ در سطح 75 ±

نداشتند. دو تيپ درمنه و درمنه استيپا از نظر شاخصهم 
و  86/0± 38/0ترتيب با ميانگين به مارگالف یهای غنا

 16/0و  63/0 ± 26/0 منهينيااااااکو  89/0 ± 25/0
داری درصد اطمينان اختالف معناي  95در سطح  ±69/0

نداشتند. از نظر شااخص یکناواختي نياز دو تياپ     با هم 
و  79/0± 14/0ترتيب با ميانگين درمنه و درمنه استيپا به

درصااد اطمينااان اخااتالف   95در سااطح  79/0 11/0±
(. 3نداشااااتند )شااااکل  بااااا هاااام  داری معنااااي
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 استیپا-های تنوع، غنا و یکنواختی در دو تیپ درمنه و درمنهمیانگین تولید ساالنه و شاخص -3 شکل
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 نها در تولید در دو تیپ درمنه و درمنه استیپاآمشارکت  میزان تولید ساالنه و های گیاهی،لیست گونه -3جدول 

درصد مشارکت در توليد 

 ساالنه
 توليد ساالنه )کيلوگرم/هکتار(

 گونههای گياهي خانواده

 درمنه
درمنه-

 استيپا
 درمنه-استيپا درمنه

%2 %16 2/28±0/11b 24/64±4/08a Poaceae Stipa barbata 

%4 %1 4/56±2/08a 1/54±0/08a Brassicaceae Alyssum bracteatum Boiss. & Buhse 

%35 %29 39/92±3/58b 44/66±6/28a Astraceae Artemisia aucheri 

%0 %10 0b 15/40±3/11a Fabaceae Astragalus microphysa Boiss. 

%5 %7 5/74±1/36a 10/78±1/28a Fabaceae Astragalus mucronifolis 

%5 %0 5/61±1/08b 0a Fabaceae Astragalus podolobus 

%0 %4 0b 6/16±2/38a Poaceae Avena fatua L. 

%2 %2 2/28±0/62a 3/08±0/98a Poaceae Bromus tectorum 

%3 %1 3/42±0/45a 0a Astraceae Cousina sicigera 

%3 %0 3/42±1/09a 0a Caryophyllaceae Dianthus orientalis 

%4 %2 4/56±1/68a 3/06±0/82a Asteraceae Echinops pungens 

%2 %4 2/28±0/32b 6/16±2/47a Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L. 

%0 %4 0b 6/16±1/17a Poaceae Hordeum glaucum Steudel 

%0 %1 0a 1/54±4/08a Poaceae Hordeum glavum 

%5 %0 5/70±1/48b 0a Chenopodiaceae Kochia prostrata 

%9 %6 10/26±0/88a 9/24±1/21a Fabaceae Lathyrus annuus L. 

%4 %3 4/56±0/92a 4/62±1/03a Compositeae Scariola orientalis (Boiss.) Soják 

%3 %7 3/42±1/21b 10/78±2/34a Poaceae Agropyron intermedium 

%7 %3 7/98±0/78b 4/62±1/18a Asteraceae Taraxacum officinalis 

%3 %0 3/42±1/21a 0a Asteraceae Tragopogon jezdianus L. 

%4 %0 4/54±1/33b 0a Lamiaceae Ziziphora tenuior L. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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 (b) درمنه و( a) استیپا-درمنههای غنا و یکنواختی در تیپ ،های تنوعتولید با شاخص بین پیرسون آنالیز همبستگی -4شکل 

 
ساالنه  يددر تول هاتوليد گونهميزان  tزمون آبا استفاده از 

(. 3شد )جدول  يبررس يپادرمنه و درمنه است يپدو ت
بود  Artemisia aucheriمتعلق به گونه  يدتول يزانم يشترینب

 28/6 يدبا تول يپااست-درمنه و درمنه يپتکه در دو 
در هکتار اختالف  يلوگرمک 66/44± 58/3و  ±66/44

ساالنه  يدها از نظر تولدرصد از گونه 52 .داشت داریيمعن
 یکدیگربا  يناندصد اطم 95در سطح  يمرتع يپدو ت

 يبترتبه Stipa barbata یهاگونه دارند. داریياختالف معن
 Astragalus microphysaدرصد و  61و  2 يانگينبا م

.Boiss درمنه  يپدرصد در دو ت 10و  0 يانگينبا م يبترتبه
مطالعه  یهاگونه يناختالف را در ب يشترینب يپااست-و درمنه

 برای پيرسون همبستگي آناليز(. p<05/0) شده داشتند
 توليدبا  یکنواختيتنوع، غنا و  هایشاخصارتباط  بررسي

( 4و درمنه )شکل  يپااست-درمنه مرتعي تيپساالنه در دو 
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شانون،  یهاشاخص يننشان داد که ب یجاستفاده شد. نتا
 يپااست-درمنه يپساالنه ت يدو مارگالف با تول سونپيمس

در  اما (.p<05/0) وجود دارد داریيرابطه مثبت و معن
 داریغيرمعنيمثبت و  همبستگي اطميناندرصد  95سطح 

و  منهينيک، مارگالف، سيمپسونشاخص شانون،  بين
  درمنه مشاهده شد. تيپساالنه در  توليدبا  یکنواختي

 

  بحث
 بين داریمعنيمثبت رابطه  اگرچهما نشان داد  نتایج
مراتع  يستمساالنه در اکوس يدتنوع با تول هایشاخص

رابطه  ایندرمنه  تيپدارد اما در وجود  استيپا -درمنه
 و( 1999) همکاران و Waide مانند يمشاهده نشد. مطالعات

Grime (2001 )اغلب ديتول و یاگونه تنوعکه  نشان دادند 
مواد  دسترسي ایگونه یغنا رایز. ندارند مثبت يهمبستگ
 افزایشدهد و با يقرار م يرثأتتحت  را هاگونه برای غذایي

مواد  ياهانگ ،آنها ينب یندهرقابت فزا يلبه دل هاتعداد گونه
 توليدرشد و  ميزان نتيجهدر و کرده  یافتدر یکمتر یيغذا

است  حاليدر  این .) ,1990Tilman) یابدميها کاهش گونه
 و Tilman (2000،) Schwartz و Lehman نتایج که

 Schmid و( 2001) و همکاران Hector ،(2000) همکاران
 یستيتنوع ز داريمعن دهنده ارتباطنشان( 2002و همکاران )

که  مناطقيدر  ویژهبه، ها هستندکوسيستمدر ا يهاول يدو تول
اگر  اعتقاد دارند آنان کم است. اکوسيستمها در تنوع گونه

تواند مي ایتنوع گونه ،متفاوت باشند هاینيچها از گونه
 کی ياگر فراوان رایز شود. اکوسيستمدر  توليدسبب ارتقا 

فرصت گسترش  بيگونه رق ابدیکاهش  ستميگونه در اکوس
کند يرا جبران م وماسيکند و کمبود بيمبيشتری پيدا 

(1997 ,et al.Tillman .)  درمنه  تيپدر در مطالعه ما–

تر هستند متفاوت ساختاریاز نظر  هایگونه یباکه تقر ستيپاا
 نوع رایز است.ساالنه شده توليدها سبب ارتقا تنوع گونه

ساختار در نقش مهمتری  ،هاگونه تعداد نسبت به هاگونه
 نشان ،(2014) همکاران و Pinto. کنندبازی مي هاستمياکوس
 ريثأتاست که  یديفاکتور کل کی هاگونه بيترک که دادند

 مطالعه نیا دردارند.  ستميبر عملکرد اکوس یادیز اريبس

 و نداشتند ساالنه ديتول در يمشترک سهم ياهيگ یهاگونه
 ساالنه ديتول از درصد 30 از شيب يکوه درمنه غالب گونه

 سازوکار کننده دیيأت که ،شوديم شامل ياهيگ پيت دو در را
. استشده مطالعه منطقه در توده نسبت هيفرض و انتخاب

 تواننديم دارند که یباالتر يفراوان ليدل به غالب یهاگونه
گونه به نسبت و داده گسترش را خود یهاشهیر و شاخه

 یشتريب استفاده ستمياکوس در موجود منابع از گرید یها
 ميرمستقيغ طورهب هاگونه ب بودنغال (.Watt, 1947) کنند

 دهديم رييتغ را ستمياکوس عملکرد و یاگونه یغنا ارتباط
(2008 et al.,Hillebrand ) .غنا يخط ارتباط که یطورهب 
 به دارند يکم تيغالب هاگونه که یاجامعه در را ديتول و

 است ادیز هاگونه تيغالب که جوامع در يرخطيغ ارتباط
Malmqvist, 2004; Kirwan  & Dangles) شوديم لیتبد

2007 et al., .)ب بودنغال مشخصه چه هر گرید عبارتبه 
 کاسته یاگونه تنوع تياهم از باشد شتريب ياهيگ جامعه در
 توده نسبت هيفرض طبق(.  et al.,Lohbeck 2016) شوديم

 عملکرد ارتقا سبب غالب یهاگونه ،یعملکرد صفات تنوع
 ليدل به استپا-درمنه پيت نیبنابرا .شونديم هاستمياکوس
 ديتول در درمنه پيت به نسبت شتريب یعملکرد صفات تنوع

 جوامع در هاگونه نقش يطورکلهب. است ترموفق ساالنه
 اتيخصوص شامل نهاآ یعملکرد اتيخصوص به ياهيگ

 دارد يبستگ يکیفنولوژ و يکیولوژیزيف ،يکیمورفولوژ
(., 2007et alViolle .) Naeem (1997 ) کردگزارش 

هستند،  یيباال یتنوع ساختار یها داراهکه گون يجوامع
استفاده از فضا و منابع بهبود  زیرادارند.  بيشتری توليد يزانم

 اکوسيستمدر  بيوماس افزایشسبب  و در نتيجه یافته
 ,et al., Hooper 1997;  Vitousek,& Hooper)شودمي

2005.)Wilsey  و nPotvi (2000همچن )نشان دادند ين 
 هايستماکوس يوماسبا ب يرابطه مشخص یاتنوع گونه اگرچه

نور  یافتدر برایها تنوع ارتفاع گونه یشندارد اما با افزا
 ياهي. البته در جوامع گاستیافته یشافزا يزن يوماسب ميزان

نور  یرقابت برا يلرشد است، به دل یتکه نور عامل محدود
هند ديگسترش م راخود  یهابرگ ياهيگ یهامعموال گونه

Reich, &  Ellsworth)کنند  ریافتد يشتریتا نور ب
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ممکن است  قرار دارند،در ارتفاع باالتر یي کهها. گونه(1993
 راخود  زیر هایگونه برای دریافتينور  ميزان سایه ایجادبا 

 ليدل به پاياست مانند يگندم یهاگونه کنند. محدودیتدچار 
 در اگرچه ،( et al.,Tiwari 2012) یمواز یهابرگ داشتن

اند قرار گرفته گونه درمنهویژه به هابوته از یباالتر ارتفاعات
آنها را  ديو تول اندازندينم هیسا یابوته یهاگونه یاما بر رو

 خشکنيمه و خشک مناطق در. دهنديقرار نم ريثأتتحت 
 محدود عامل نور به نسبت یيغذا مواد و آب یبرا رقابت
et al., Macek ) است اهانيگ ساالنه رشد یبرا یترکننده

مواد  یها برارقابت گونه يزانم یشهو تراکم ر طول. (2016
Nippert & Craine , دهديقرار م يرثأترا تحت  یيغذا

 رقابت سبب متفاوت یهاعمق در هاشهیر تالفاخ .((2011
 يستمياکوس منابع از شتريب شیافزا جهينت در و اهانيگ کمتر
 نیبنابرا(.  2009HilleRisLambers &Levine ,) شودمي

گراس  شهیبا توجه به تفاوت عمق ر پاياست-درمنه پيدر ت
استفاده آب و مواد  برای کمتریرقابت و بوته درمنه،  اياست

همچنين  ،Vitousek (8199)و  Hooper. وجود دارد غدایي
ها از نظر خصوصياتي مانند برگ زماني که گونهنشان دادند 

های متفاوت استفاده و ریشه متفاوت باشند و بتوانند از نيچ
 تیریمد تر هستند.در بهبود توليد اکوسيستم موفق ،کنند

 عملکردو  تنوع بر يمنف ريثأت هاستمياکوس نادرست
 جینتا (.MA, 2005) داشت خواهند ستمياکوس

Sharafatmandrad ( ب2014و همکاران )کاهش تنوع  انگري
 منطقه در دیشد یچرا اثر در اهانيگ یعملکرد یهاپيت

 همکاران و Madadi Zadeh. است خبر يمل پارک خارج
خبر  يدام در خارج پارک مل ینشان دادند که چرا ،(2014)

های بنابراین در برنامه را به شدت کاهش داده است. يدتول
زیرا  ،های غالب باشدگونهمدیریتي اولویت باید به حفظ 

آنتروپوژنيک نه تنها های يتفعالها در اثر هدررفت این گونه
به بلکه دهند قرار ميثير أتها را تحت عملکرد اکوسيستم

 کنندمي تهدید اکوسيستمدر  نيزرا  ایگونهشدت تنوع 

(Knapp, 2003 & Smith 2018; et al.,Koerner .) 
 یهاگونه ريثأت شیافزا با که داد نشان مطالعه نیا جینتا
مهين مراتع در ساالنه ديتول بر یاگونه تنوع ريثأت زانيم غالب

 و برگ ساختار تنوع. شوديم کاسته خبر يمل پارک خشک
 غالب یهاگونه در یعملکرد صفات عنوانبه شهیر عمق
 پيت به نسبت پاياست_درمنه يمرتع پيت بهتر تيموفق سبب
 مطالعه مورد منطقه در .استشده ساالنه ديتول نظر از درمنه
 ريثأت یاگونه تنوع حفظ به نسبت ياهيگ بيترک حفظ
  .دارد ستمياکوس یداریپا بر یمهمتر

 

  یسپاسگزار
-98-3این مطالعه در قالب طرح پژوهشي به شماره 

مندی از اعتبارات پژوهشي دانشگاه جيرفت با بهرهو  4811
  .شوداندرکاران قدرداني ميبنابراین از دست .استشدهانجام 
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Abstract 

    The complexities of the relationship between biodiversity and human welfare can be 

simplified by identifying the impact of species diversity on ecosystem function. Since annual 

production plays an important role in the grazing management and sustainability of rangeland 

ecosystems, this study examines the relationship between species diversity and annual 

production of semi-arid rangelands in Khabar National Park under the hypothesis of ecological 

nest. The annual production of species in 1×1 square plots was estimated in two rangeland types 

of Artemisia sieberi and Artemisia sieberi- Stipa barbata using the cutting and weighing 

method. The results showed that although the two plant types differed significantly in terms of 

annual production (p <0.05), but there was no significant difference between the two rangeland 

types in terms of diversity indicators of Shannon, Simpson, Margalf, Manichae, and uniformity 

index. Pearson’s correlation analysis showed that annual production had a positive and 

significant relationship with species diversity indicators in Artemisia sieberi- Stipa 

barbata type; however, no significant relationship was observed in Artemisia sieberi. Contrary 

to the hypothesis of the ecological nest, species did not have the same contribution in annual 

production, and the dominant species of Artemisia aucheri had the highest contribution in 

production. According to the hypothesis of mass ratio, the diversity of functional traits in the 

dominant species has led to better success of rangeland type the Artemisia aucheri- Stipa 

barbata than the Artemisia aucheri in terms of annual production. In general, it is recommended 

that conserving of the composition of plant communities is more important to protect ecosystem 

services compared to maintaining the maximum number of species. 
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