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چکیده
شرایط خاص اقلیمی و تنوع پوشش گیاهی، از نظر شناسایی و مطالعه وجودان ایران با استان کرمان، پهناورترین استبسیاري از نقاط 

شده کوه آسیاب کوهبنان ها در منطقه حفاظتتنوع زیستی گلسنگبررسی شناسایی وبا هدف،این مطالعه.ها ناشناخته مانده استگلسنگ
برداري با روش نمونه. اي در این زمینه در این منطقه انجام نگرفته استالعهمطهیچ،کنونتا.دشانجامترین نقطه استان کرمان واقع در شمالی
25در 20تعدادي کوادرات ایستگاهه در هرکطوريه ب،در هشت ایستگاه صورت گرفتبندي همگن و در ارتفاعات متفاوتتصادفی طبقه

با روش تعیین سطح هااندازه کوادرات. شدایجاد کوادرات 83تعداد ،قهصورت تصادفی مستقر شد که در نهایت در تمام منطه بمربعمترسانتی
تعداد همچنین و هاتراکم گونهوهاي فراوانی، درصد پوششهاي گلسنگ، شاخصآوري گونهعالوه بر جمع،هر کدامو درحداقل مشخص شد

فرم رویشی دوجنس و 19در زي گلسنگ صخرهگونه 31تعداد یجه ر نتکه دمورد شناسایی قرار گرفتندهاسپس نمونهوگیريها اندازهآرایه
اي فرم رویشی غالب هاي پوستهمشخص شد گلسنگ،هاي موجود در منطقههاي رویشی و جنسصد فراوانی فرمبا محاسبه در.گردیدشناسایی 

ي در قالب طرح کامال تصادفی آمارتجزیه و تحلیل. بوددرصد 19مقداربهAcarosporaدر منطقه هستند و بیشترین فراوانی متعلق به جنس 
اي براساس دو وینر و سیمپسون و غناي گونه- اي براساس دو شاخص تنوع شانوننامتعادل انجام گرفت و در هر ایستگاه شاخص تنوع گونه

اي و همچنین هاي تنوع و غناي گونهصشاخ،نتایج آنالیز واریانس نشان داد. محاسبه شدpastافزار شاخص غناي مارگالف و منهینیک در نرم
هاي با ارتفاع هاي ذکر شده در ایستگاهو بیشترین مقدار شاخص) P>05/0(شتندداري داتعداد گونه در هشت ایستگاه با یکدیگر تفاوت معنی

.از نظر تنوع استها نشان داد تنوع سیمپسون بهترین شاخص براي نشان دادن وضعیت جامعهمقایسه شاخص. متوسط مشاهده گردید

بردارياي، فرم رویشی، نمونه، غناي گونهتنوع سیمپسوناجتماعات گلسنگ، :هاي کلیدياژهو
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Summary
Little attention has been devoted to lichens of Kerman province (Iran). This study was conducted to identify lichens in the

Kuh-Asiab protected area of Kubanan located in the northernmost part of Kerman province. In this study, eight sites were chosen in
the area. Sampling was carried out according to Random method. Height data were obtained from each site along with the abundance
of lichen species. In addition, number and density of species and cover percentage of the species were measured. Thirty-one species
belong to 19 genera and two vegetative forms were identified. Both the Shannon and Simpson indices were calculated and compared
for each sampling site. Species richness was calculated according to Margalef and Menhinick indices. Our results suggested that,
lichen species richness and diversity were increasing with increasing height. The results also showed significant differences in
species diversity and richness among sampling sites. The highest number of indicators was observed in sites with average height.
Comparison of indices showed that, Simpson diversity was the best indicator for showing the situation of the community.
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مقدمه
ایران در گزارش گلسنگنخستینکه از آنوجودبا 
مناطق کشور بسیاري از هنوز گذرد، سال می190بیش از 

.ناشناخته باقی مانده استسنگی ر فلور گلاز نظ
ط گوبلهاي ایرانی توسز گلسنگها اگزارشنخستین 

)1830belGö(وجود گلسنگکه شدیهرااsculenta

Circinaria در جهت ،از آنبعد.گزارش کردرا در ایران
هاي بیشتري ایجاد پیشرفتهاي ایران شناسایی گلسنگ

هاي تعداد زیادي از گونه1937ر سال به طوري که د،شد
آوريجمعIranicaFloraگلسنگ در پروژه به یادماندنی

تا 1937هاي در سال،همچنین.)Rechinger 1937(شد
شناس و تعدادي گلسنگ)1940Szatala(اسزاتاال1940

، تهرانهايهاي رشینگر را از استانآوريدیگر، جمع
مورد مطالعه قرار دادندخراسان مازندران، سمنان و

)(Sohrabi 2010a. اي پراکندههايآورياز آن نیز جمعپس
Sohrabi & Orange(از سایر نقاط ایران گزارش شد

2006, Sohrabi & Alstrup 2007, Sohrabi & Vagn
2007, Kazemi & Ghahremaninejad 2008, Haji

Moniri 2009,( .چک لیست 2004تا2001هايدر سال
و همکاران سیوارد هاي ایرانی توسطاز گلسنگاي اولیه

Seaward)منتشر شد et al. 2004). مذکور که چک لیست
، هاي انجام شده توسط محققان ایرانی بودآوريبر پایه جمع

هاي گونه از قارچهشت هاي گلسنگی و گونه از قارچ396
یک چک لیست ،نهایتدر.شدمیزي را شاملگلسنگ

گونه قارچ 55گونه قارچ گلسنگی و 590اصالح شده شامل 
Seaward(رد و همکارانتوسط سیوازي گلسنگ et al.

توان گفت میبه جرات ، دین ترتیبب.تهیه گردید)2008
مربوط به هاي ایراندر مورد گلسنگهاآوريبیشتر جمع

.)Sohrabi 2010a(باشدمی2018تا2004هاي سال
هاي در جهت شناسایی و مطالعه گلسنگاز سوي دیگر، 
ات محدودياقدامطی یک دهه اخیر استان کرمان 

هاي بررسیومطالعات توان به که میگرفته صورت 
و (Sohrabi 2010a)سهرابی ، )(Lotfian 2007لطفیان

Valadbeigi(ولدبیگی و همکارانهمچنین  et al. 2010(
.اشاره کرد

شناسی و تنوع زیستی از مفاهیم ارزشمند در بوم
Mesdaghi(است هااز جمله قارچمدیریت پوشش گیاهی

یکی از اهداف ها زیستی گلسنگعو حفظ تنو) 2005

Yuguang)است سازگانبوممدیریت  et al. ه ب،(2001
هاي نوان یکی از شاخصبه عکه در سطح گستردهوريط

سازگان مورد استفاده مدر تعیین وضعیت و پایداري بومهم 
هاي مختلف پایداري و سالمت اکوسیستم.گیردقرار می

اي است و با انهدام ع و غناي گونهوابسته به تنو
هاي طبیعی، تنوع بیولوژیکی و به تبع آن غناي زیستگاه

Hector(یابد اي کاهش میگونه et al. لزوم بحث .)1999
به این علت است که این مشخصه ازدر مورد تنوع زیستی

دهنده وضعیت اکوسیستم از نظر ثبات ها نشاناکوسیستم
Goodman(دباشیمطبیعتکننده بر وامل تهدید عتأثیرو

است و هنوز بسیاري ها پیچیدهاکولوژي گلسنـگ.)1975
برخی . آن به طور کامل قابل درك نیستهاياز جنبه

،ها هستندها قادر به اشغال تعداد زیادي از زیستگاهگونه
اي را براي بقاهاي ویژه، وضعیتدر حالی که برخی دیگر

اي مفید در جهت شناسایی ن تنوع نکتهکنند و ایاختیار می
).Dobson 2005(ها است آن

در فراوانیدر نقاط مختلف دنیا مطالعات کنون تا
شرایط اکولوژیکی مناسب جهت رشد بررسی زمینه

روي دما و رطوبتنظیریهمچنین تاثیر عواملوهالسنگگ
Sheard & Jonesen(انجام شدههاآنو پراکندگی تنوع 

1974, Eversman 1982, Lesica et al. 1991, McCune
& Geiser 1997, Crites & Dale-Mark 1998, Uliczka
& Angelstam 1999, Lehmkuhl 2004, Alam 2014,

Adam 2017, .( مطالعات کمتري ،تاثیر ارتفاعجهتدر اما
Arseneau(استصورت گرفته et al. 1997, Pascal et al.

2010, Pintado et al. 2001, Nascimbene & Marini
2015, Wolf زمینه الگوهاي العاتی که دربیشتر مط). 1993
نشان ،اي در طول شیب ارتفاع انجام شدهتنوع و غناي گونه

اي با افزایش ارتفاع کاهش دهد با وجود اینکه تنوع گونهمی
یک محدوده ارتفاعی متوسط بیشترین مقدار را یابد، درمی

Grytnes & Vetaas(نمایدآشکار می 2002, Sanches-

Gonzales & Lopez-Mata 2005, Bruun et al. 2006,

Pinokiyo et al. 2008, Bahadur et al. برخالف ). 2010
در ایرانکنونتامطالعات انجام شده در این زمینه در دنیا،

عوامل محیطی ذکر مبنی بر تاثیر اکولوژیکی هیچ مطالعه
شناسایی و ،لذا.ها انجام نگرفته استروي گلسنگشده 

حفاظتطقه ناطق بکري از جمله منها در ممطالعه گلسنگ
.اي برخوردار استاز اهمیت ویژهمورد نظرشده 
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ها شاخص مهمی در نشان تنوع زیستی گلسنگ

به سریعا این گیاهانباشد، زیرا دادن آلودگی هوا می
.دهنداطراف خود واکنش نشان میموجود در هايآلودگی
ر مقایسه با ها دتنوع زیاد و رشد مناسب گلسنگ،بنابراین

هاي آن آسیب دیده و اززیستگاه مشابهی که بافت گلسنگ
محسوب شاخص هواي پاك تنوع کمتري برخوردار است،

Haji(شودمی Moniri 2009( این کهدلیلهمین و به
هر گونه آلودگی عاري از منطقه دور از شهر و کارخانجات و 

ا، لذ.باشدها میمحل مناسبی براي رویش گلسنگ،است
عوامل ،توان با مطالعه روي وضعیت اکولوژیکی منطقهمی

وها را مورد مطالعه و بررسی قرار دادگلسنگموثر بر رشد
در تشخیص بستر مناسب به همین دلیل، مطالعه حاضر 

در ر این اساس،ب.ز اهمیت استیها حابراي رویش گلسنگ
منطقه تنوع زیستی همراه با فلور گلسنگی پژوهش حاضر،

تهیهچک لیست ،پر واضح است.قرار گرفتمطالعه مورد
، هاآوريبا ادامه جمعبوده ومقدماتیشده در این تحقیق، 

.ه خواهد شدیاراو دوینتروزآمديچک لیست متعاقبا 

روش بررسی
موقعیت جغرافیایی و عمومی منطقه- 

ده کوه آسیاب کوهبنان طی شمنطقه حفاظت
کمیسیون (الی محیط زیست شوراي ع346مصوبه شماره 

13332با مساحت 5/4/1390مورخ ) ی دولتیزیر بنا
ده به مناطق تحت شعنوان منطقه حفاظته هکتار ب

در .تازمان حفاظت محیط زیست پیوسته اسمدیریت س
توسط واحد منطقه منابع آبی و نقشه ،1388آبان ماه 

اداره کل محیط زیست استان کرمان GISمحیط طبیعی و 
50˚22´هاي بین طولاین منطقه ).1شکل (گردید ه تهی
در 31˚22´تا31˚35´جغرافیاییهايو عرض50˚9´تا

واقع گردیده که از شمال به مرز ر کوهبنان شمال شه

روستاي جاده خاکی استان یزد و کرمان، از غرب به 
چهار گداره، از جنوب به شهر کوهبنان و از شرق - وهبنانک

پشتکوه منتهی -کوهبنان) ه قدیمیجاد(به جاده خاکی 
هاي رسوبی آهکیسنگ،در این منطقه.شودمی

یزانوجود دارد که از نظر م) peat(پیتو(marl)مارل
و همچنین ) هاسرخسو هاقارچ(هاي گیاهیاندهمیباق

تنان بسیار غنی و در دوره آب و هواي مرطوب تشکیل نرم
است که بارش و دهنده آن نشاناین امر شده است که

رطوبت در این منطقه بیشتر از زمان حال بوده است
)Ghorbani & Azizan 2009(. اراي دو دمذکور منطقه

بدان هاي کوه داهپیوسته به نامهمرشته کوه مرتفع به
کوه کلیسا با دره و و) مشهور به کوه آسیاب یا حسن کل(

نی امهايها زیستگاههاي فراوان بوده که این مکانریزال
،همچنین. دنشوبراي حیات وحش منطقه محسوب می

یکی ،دارا بودن پوشش جنگلی و مرتعی انبوهبامنطقه فوق 
نقاط بوده و بکر و مستعد شهرستان مناطق از بهترین 

ان با پوشش گیاهی و جنگلی سارهاي فراوبرفگیر و چشمه
پوشش .باشندمیآناندازهاي منحصر به فرد از چشم
، درختچه و )سالهگیاهان یک(اي منطقه از نوع بوتهگیاهی 

، آاللهی نظیریساله و داروگیاهان یکو شاملدرختی 
،طور متوسطبه ).1جدول (باشدمی... آویشن، درمنه و 

درصد 65تا 50بین پوشش جنگلی و گیاهی منطقه
وضعیت آب و هوایی منطقه سرد و .شودمیتخمین زده

بارندگی متوسط . باشندت آن برفگیر میتفاعاکوهستانی و ار
درجه حرارت متوسط بامترمیلی5/202منطقهسالیانه

47و رطوبت نسبی متوسط سلسیوس درجه 8/12
،خوشبختانه.)Ghorbani & Azizan 2009(درصد است
ساله اخیر تاثیر چندانی بر پوشش هاي چندخشکسالی

و رودخانه رها جویباگیاهی و منابع آبی منطقه نداشته و 
.کندمنطقه عبور میاین فصلی از 
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.)استان کرمان(شده کوه آسیاب کوهبنانمنطقه حفاظتنقشه- 1شکل 
Fig. 1. Map of Kuh-Asiab protected area of Kuhbanan (Kerman province, Iran).

هاو اهمیت آنمنطقههاي گیاهیگونهتعدادي از فهرست -1جدول

ردیف
اهمیت گونهنام گونه

)شاخص بودن( محلیعلمیفارسی
Amygdalusبادام کوهی1 scoparia Spachكخوراخوشالوك
Ephedraافدرا2 sp.خوراكخوشهوم
Pistacia atlanticaپسته وحشی3 Desf.بنه"

Acer monspessulanumکهکم4 L.کهکم"

Amygdalus arabicaتنگس5 Olivierتنگس"

Daphne stapfiiتربیت6 Bornm. & Keissl.تربیت"

Arteimisia aucheriدرمنه7 Boiss.جاز"

Zigophylumقیچ8 sp.قیچ"

Ranunculasآالله9 sp.ییگیاه داروآالله
Thymusآویشن10 sp.آویشن"

Achilleaبومادران11 sp.نبومادرا"

Teucriumکلپوره12 polium L.کلپوره"

Bunium persicumزیره سیاه13 (Boiss.) B. Fedtsch.زیره"

Astragalusگون14 sp.گون"
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هابرداري گلسنگنهروش نمو-

ثیر ارتفاع و تاها اي گلسنگبه منظور بررسی تنوع گونه
ت تصادفی صوره بهابردارينمونه،هابر پوشش گلسنگ

با توجه به نقشه ابتدا که به طوري، ن انجام شدبندي همگطبقه
هشتبه نظر، منطقه موردارتفاعتغییرات براساس وتوپوگرافی

واحد همگن یا ایستگاه تقسیم شد که به ترتیب داراي ارتفاع 
1752و 2496، 1820، 1513، 2225، 2074، 1985، 2352

اندازه سپس ). 2و جدول2شکل(باشند میاز سطح دریا متر 
ها به پالتکوادرات با روش تعیین سطح حداقل مشخص شد و 

83تعداد ،در کل. صورت تصادفی در هر ایستگاه مستقر گردید
) هاي مختلفاهایستگ(متري در منطقه سانتی25در 20پالت 

شد و گیريا ارتفاع اندازههدر محل تمامی کوادرات. مستقر شد
برداري با یکدیگر مقایسه و مشخص اع نقاط نمونهمیانگین ارتف

5جدول(داري دارندها با یکدیگر تفاوت معنیایستگاهشد ارتفاع 
،گیري شدهعالوه بر ارتفاع اندازه،کوادراتردر ه. )E-4و شکل

طول و عرض جغرافیایی ثبت واطالعاتی از قبیل موقعیت منطقه
هاي موجود در منطقه گکه تمامی گلسنو با توجه به اینشد 

مورد شناسایی قرار نیز جنس سنگ بستر باشند،زي میصخره
و آوريهاي موجود در منطقه جمعنمونه). 2جدول(گرفت

با استفاده از کلیدهاي شناسایی معتبر گذاري گردید و سپسکد
شیمیایی در حد جنس و شناسی و هاي ریختو براساس ویژگی

Orange).گونه شناسایی شدند et al. 2001, Brodo 2001,

Sipman 2003, Sohrabi & Ghobad-Nejhad 2010).

از ،گذارها و نام نامگونهدر نوشتن اسامی علمی 
Indexپایگاه اطالعاتی اصول  Fungorumشدپیروي

)www.indexfungorum.org.( و تایید نهاییبراي شناسایی
هاي شیمیایی بیشتر شآزمایبه ،در سطح گونههانمونهبرخی از 

جهت شناسایی (TLC،آنالیز فلورسانسو امکاناتی از قبیل 
این نمونه ها جهت کهبود نیاز HPTLCو )هاي ثانویهمتابولیت

شناسی دانشگاه هلسینکی در موزه گیاهبهبررسی هاي فوق
هر موجود درهايدر پالتسپس .ندارسال شدکشور فنالند 

:یري شدگها اندازهورد گلسنگایستگاه صفات زیر در م
کوادراتتعداد افراد متعلق به یک گونه در: تراکم گونه
صدي از سطح کوادرات که توسط یک در: درصد پوشش گونه

.شودگونه اشغال می
گونهافرادتعداد/تعداد کل افراد× 100: فراوانی گونه
 هر کوادرات هاي موجود درتعداد گونه: هاآرایهتعداد

)Mesdaghi 2005.(

.)مشخص شده استهر ایستگاه با دایره (برداري در منطقهونههاي نمموقعیت ایستگاه- 2شکل
Fig. 2. Location of sampling sites in the area (each site is marked with circle).
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برداري در منطقههاي نمونهمشخصات ایستگاه-2جدول

شماره 
ایستگاه ناستاموقعیت در  مختصات ایستگاه موقعیت در 

منطقه

ارتفاع 
متوسط 

)متر(
جنس سنگ بستر دخالت انسانی

1
کیلومتري شمال 180

15غربی کرمان،
کیلومتري شمال کوهبنان

40R-
428636/3482914

جنوب روستاي 
ناصرآباد 2352 دولومیت ، سنگ آهک

ریزدانه
بدون دخالت 

انسانی

2
کیلومتري شمال 175
کیلومتري 8کرمان،غربی

شمال کوهبنان
40R-

430030/3481361

غرب روستاي 
دره هود 1985 سنگ آهک، دولومیت بدون دخالت 

انسانی

3
کیلومتري شمال 177

کیلومتري 10غربی کرمان،
شمال کوهبنان

40R-
428664/3482906

شرقی شمال
روستاي آب 

کریک 2074 دولومیت بدون دخالت 
انسانی

4
تري شمال کیلوم178

کیلومتري 12غربی کرمان،
شمال کوهبنان

40R-
425840/3485947

شمال روستاي 
ناصرآباد 2225

آهک ، ریزدولومیت دانه
اي هک ماسهآ، ايماسه

هماتیتی

هاي وجود زمین
مناطق کشاورزي و

مسکونی

5
کیلومتري شمال 175

کیلومتري 8غربی کرمان،
شمال کوهبنان

40R-
429150/3481901

غربی نوبج
روستاي آب 

کریک 1513
ماسه سنگ بدون دخالت 

انسانی

6
کیلومتري شمال غربی 176

کیلومتري شمال 9کرمان،
کوهبنان

40R-
429139/3481918

شرق روستاي 
دره هود 1820 ، کنگلومرا،سنگ آهک

دولومیت
بدون دخالت 

انسانی

7
کیلومتري شمال 172

کیلومتري 6غربی کرمان،
کوهبنانشمال

40R-
425884/3485957

شرقی شمال
روستاي درب 

جزي
2496 ماسه ، ايآهک ماسه

سنگ
بدون دخالت 

انسانی

8
کیلومتري شمال 174

کیلومتري 7غربی کرمان،
شمال کوهبنان

40R-
429695/3482220

شرقی شمال
روستاي آب 

شنگان
1752 کنگلومرا، دولومیت بدون دخالت 

انسانی
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فراوانی تمام درصد به فراوانی گونه،پس از محاس

پس از ، همچنین. )3شکل (ها در منطقه محاسبه شدجنس
هاي موجود در منطقه، مشخص شدن فرم رویشی گونه

هاي رویشی محاسبه شددرصد فراوانی هریک از فرم
).4ل جدو(
هاتجزیه و تحلیل داده- 

ها در قالب طرح کامال تجزیه و تحلیل آماري داده
با وارد .انجام شدحداقل پنج تکراردفی نامتعادل باتصا

هاي مربوط به درصد پوشش گونه در کردن داده
- اي سیمپسون و شانونشاخص تنوع گونه، Pastافزارنرم

اي مارگالف و منهینیک وینر و نیز شاخص غناي گونه
.محاسبه شد
:دست آمده وینر از رابطه زیر ب- تنوع شانون





S

i
ii LnPPH

1

))((

:که در آن
S= ها در نمونهتعداد کل گونه

Pi= باشندمیiنسبت تمام افراد موجود در نمونه که متعلق به گونه 

دهد و مقادیر باالتر شاخص، تنوع بیشتر را نشان می
کمتر بودن آن بیانگر آن است که اجتماع مغلوب یک یا 

.)Shannon & Weaver 1949(تعداد کمی گونه شده است 
:باشدفرمول شاخص تنوع سیمپسون به صورت زیر می

:که در آن
n= تعداد افراد متعلق به هر گونه در منطقه

N= تعداد کل افراد موجود در منطقه

که متغیر است، به صورتی1تا 0این شاخص بین 
تر دهنده تنوع بیشتر و مقادیر پایینمقادیر باالتر نشان

Yemane(اشدبحاکی از تنوع کمتر می et al. 2009(.

اي مارگالف نیز که به عنوان یک شاخص غناي گونه
اي بسیار مورد استفاده است، گیري ساده از غناي گونهاندازه

:)Margalef 1958(از طریق رابطه زیر محاسبه شد 
Margalef’s index = (S–1) / In N

:که در آن
S= هاي موجود در منطقهتعداد کل گونه

N= د کل افراد در منطقهتعدا

In= ی لگاریتم طبیع

گیري همچنین، شاخص غناي منهنیک براي اندازه
فرمول این شاخص به صورت زیر . اي استفاده شدغناي گونه

:است
Menhenik’s index = S / √ N

:که در آن
S= هاي موجود در منطقهتعداد کل گونه

N= تعداد کل افراد در منطقه

از ،هاي مذکورییرات شاخصجهت بررسی تغ
استفاده SPSSطرفه در برنامه آماري آنالیز واریانس یک

از روش آزمون توکی،داريصورت معنیدر. شد
)Tukey method (ها استفاده شدمقایسه میانگینبراي .

هاي تنوع و غنا با ارتفاع از طریق همبستگی بین شاخص
راکنش و معادالت و نمودار پآنالیز رگرسیون محاسبه شد 

.خطی و درجه دو براي هر یک رسم گردید

نتیجه
31تعداد ،ها در کل منطقهآوري نمونهپس از جمع

ها پس از نمونه. جنس شناسایی شد19گونه گلسنگ در
المللی علوم و تکنولوژي مرکز بینهرباریوم شناسایی، به 

جهت نگهداري منتقل شددر کرمان پیشرفته و علوم محیطی 
).3جدول(خصیص یافتو به هر نمونه شماره هرباریومی ت

و Acarosporaبیشترین فلور منطقه متعلق به جنس 
، Aspicilia ،Peccania ،Lecanoraهاي پس از آن جنس

CaloplacaوCandelariellaخود ه بیشترین را بترتیببه
).3شکل (نده بوداختصاص داد
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)اعظم غیاثی:هانمونهآوري جمع(همراه با اطالعات مربوطه ایی شده در منطقههاي شناسگونهفهرست - 3لجدو

ره 
شما

می
ریو

ربا
ه

بستر
ارتفاع

)متر(

عرضطول و

جغرافیایی

فرم 

رویشی
آرایه

تاریخ 

آوريجمع

Candelariellaايپوسته206540R-431512/3474807دولومیت200 rosulans

(Müll. Arg.) Zahlbr.

05.12.2009

.Cايپوسته206540R-431512/3474807سنگ آهک201 rhodax

Poelt & Vězda

05.05.2010

Acarospora bornmuelleriايپوسته206540R-431512/3474807دولومیت202

J. Steiner

05.12.2009

Aspicilia straussiiايپوسته198140R-427988/3484579ماسه سنگ203

(J. Steiner) Sohrabi

15.12.2009

.Aايپوسته198140R-427988/3484579سنگ آهک204 excrescens

(J. Steiner) Szatala

02.05.2010

Rinodina dubyanaايپوسته201540R-428056/3484721سنگ آهک205

(Hepp) J. Steiner

02.09.2009

Acarospora bullataايپوسته206340R-428055/3484720کنگلومرا206

Anzi

11.05.2010

.Aايپوسته206340R-428055/3484720ماسه سنگ207 stapfiana

(Müll. Arg.) Hue

17.05.2010

Glypholecia scabraبرگی205240R-428074/3484754دولومیت208

(Pers.) Müll. Arg.

03.07.2009

Lecanora crenulataياپوسته211040R-428078/3484748کنگلومرا209

(Ach.) Hook.

04.07.2009

Acarospora scabridaايپوسته211040R-428078/3484748ماسه سنگ210

Hedl. ex H. Magn.

19.02.2010

Collema tenaxبرگی211340R-430021/3481369ماسه سنگ211

(Sw.) Ach.

02.06.2010

Lecanora dispersaايپوسته199440R-430029/3481374سنگ آهک212 (Pers.)

Röhl. Complex

21.07.2010

آهک 213
ايماسه

199440R-430029/3481374ايپوستهL. usbekica

Poelt

11.04.2010

Anaptychia desertorumبرگی202040R-430037/3481369دولومیت214

(Rupr.) Poelt

21.07.2010

Aspicilia caesiascensبرگی202040R-430037/3481369سنگ آهک215

Pišút

02.06.2010

Protoparmeliopsis muralisايپوسته202040R-430037/3481369کنگلومرا216 (Schreb.)

M. Choisy s. lat.

(syn. Lecanora muralis)

22.07.2010

آهک 217
ايماسه

195140R-430034/3481368ايپوستهPlacidium squamulosum

(Ach.) Breuss

04.05.2010
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Table 3 (contd))ادامه(3جدول 

Psora globiferaايپوسته172640R-429690/3482216سنگ آهک218

(Ach.) A. Massal.

24.10.2009

Acarospora interruptaايپوسته188540R-429150/3481901ماسه سنگ219

(Ehrenb.) Vain.

20.02.2010

Caloplaca biatorinaايپوسته188540R-429150/3481901دولومیت220

(A. Massal.) J. Steiner

03.06.2010

Acarospora strigataايپوسته188540R-429150/3481901سنگ آهک221

(Nyl.) Jatta

05.07.2009

Candelariella aurellaايپوسته178040R-431512/3474807ماسه سنگ222

(Hoffm.) Zahlbr.

06.02.2010

Acarospora cervinaايپوسته165040R-429158/3481886دولومیت223

A. Massal.

23.10.2009

Aspicilia sphaerothallinaايپوسته180340R-429165/3481902ماسه سنگ224

(J. Steiner) Szatala

11.04.2010

Anamylopsora pulcherrimaايپوسته202940R-428664/3482906سنگ آهک225

(Vain.) Timdal

26.02.2010

Aspicilia cernohorskyanaايوستهپ232540R-428636/3482914کنگلومرا226

(Clauzade & Vězda) Cl. Roux

10.09.2009

Dermatocarpon miniatumبرگی234340R-428615/3482902ماسه سنگ227

(L.) W. Mann

11.04.2010

Caloplaca saxicolaايپوسته252240R-425884/3485957ماسه سنگ228 (Hoffm.) Nordin

s. lat.

26.02.2010

Diploschistes diacapsisايپوسته238940R-426882/3483410سنگ آهک229

(Ach.) Lumbsch

07/05.2010

Toninia diffractaايپوسته253240R-427156/3483152دولومیت230

(A. Massal.) Zahlbr.

03.07.2009

Peccaniaايپوسته172640R-429695/3482220کنگلومرا231 terricola

H. Magn.

23.10.2009
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Acarospora
19%

Collema
4%

Caloplaca
6%

Peccania
13%

Candelariella
6%

Glypholecia
2%

Diploschistes
2%

Dermatocarpon
2%

Anaptychia
2%

Toninia
4%

Anamylopsora
2%

Rinodina
2%

Aspicil ia
13%

Verucaria
2%

Lecanora
11%

Protoparmelisis
2%

Placidium
2%

Thyrea
2%

Psora
2%

.ا در منطقههفراوانی جنسدرصد -3شکل 
Fig. 3. Percentage of genera in the region.

اي با هاي پوستهگلسنگ،هاي رویشیبین فرمدر
منطقه بودند که در درصد، فرم رویشی غالب در 84اختصاص

ی هاي برگکه گلسنگدر حالی،ها مشاهده شدندگاهتمامی ایست
).4جدول(دیده شدندها ایستگاهتعدادي ازها درتن

هاي رویشی موجود در منطقهفراوانی فرمدرصد-4جدول

فرم رویشیدر صد فراوانی                            

ياپوسته84
برگی16

هاي مختلف تنوع، غنا، تعداد گونه و ارتفاع آنالیز شاخص
همچنین هاي تنوع و شاخصها از نظرنشان داد که همه ایستگاه

).5ل جدو(باشند داري میي تفاوت معنیفاکتور ارتفاع دارا
سون نشان داد نتایج مقایسه میانگین شاخص تنوع سیمپ

اي از نظر تنوع گونه7با ایستگاه 3و2هاي که ایستگاه
با 2بین ایستگاه ،همچنین. داري دارندسیمپسون اختالف معنی

بیشترین تنوع . شتداري وجود دانیز تفاوت معنی5ایستگاه 

و کمترین تنوع سیمپسون 3و 2هاي اي متعلق به ایستگاهگونه
.)A- 4شکل(بود7و 5هاي به ایستگاهمربوط

وینر-اي شانوننتایج مقایسه میانگین شاخص تنوع گونه
با3و2هايایستگاه نشان داد که بین ایستگاههشت در بین 
2ایستگاه . داري وجود داردتفاوت معنی7و5هايایستگاه

6و 3هاي اي و پس از آن به ترتیب ایستگاهبیشترین تنوع گونه
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،همچنین. بودندرا به خود اختصاص دادهبیشترین تنوع 

. )B- 4شکل(شتندکمترین تنوع را دا7و 5هايایستگاه
اي ها از نظر شاخص غناي گونهمقایسه میانگین ایستگاه

ها تفاوت با سایر ایستگاه2منهینیک نشان داد که بین ایستگاه 
، 4، 2هاياهبا ایستگ3ایستگاه ،همچنین. داري وجود داردمعنی

بیشترین غناي منهینیک . شتدايدارتفاوت معنی8و7، 5
و کمترین غنا متعلق به 3و 2هايمربوط به ایستگاه

). C- 4شکل(بود7و 5هايایستگاه
هاي ایستگاهمقایسه میانگین شاخص غناي مارگالف در

ت ها تفاوایستگاهدیگربا 3و 2هايمختلف نشان داد که ایستگاه
اي متعلق به دو ایستگاه داري دارند و بیشترین غناي گونهمعنی

5هاي اي مارگالف مربوط به ایستگاهو کمترین غناي گونه3و 2
).D-4شکل(است7و 

ها از نظر ارتفاع ایستگاه،آنالیز واریانس نشان دادنتایج 
به طوري که ادند، دداري نشان میبا یکدیگر اختالف معنی

کمترین ارتفاع 8و 5هايرین و ایستگاهتبیش7و 1هاياهایستگ
آنالیز نتایج ،همچنین).E-4شکلو 5جدول (را بودندرا دا

هشتداري را بین تفاوت معنی،واریانس میانگین تعداد گونه
بیشترین تعداد گونه مربوط به ، به طوري کهایستگاه نشان داد

ط بود که مرتبط با تغییرات در ارتفاعات متوس3و 2ایستگاهدو 
باشدبرداري مینمونههايینر بین ایستگاهو-در تنوع شانون

).F- 4شکل(

اي نتایج رگرسیون بین ارتفاع و شاخص تنوع گونه
سیمپسون نشان داد که هیچ رابطه خطی بین ارتفاع و تنوع 

که بودآن اما معادله درجه دو حاکی از،سیمپسون وجود ندارد
هاي داراي ارتفاع متوسط داراي ایستگاهگلسنگ دراجتماعات

پراکندگی نقاط در طول شیب ارتفاع .باشندمیبیشترین تنوع 
که تنوع و غناي بیشتري در ارتفاعات متوسط وجود دادنشان 

ترین ارتفاعات، تنوع دارد، به طوري که در ابتدا از پایین
ات متوسط گذارد و سپس از ارتفاعسیمپسون رو به افزایش می

به طرف بیشترین ارتفاعات ،دهدکه حداکثر مقدار را نشان می
. )A-5شکل(یابد کاهش می

اي نتایج رگرسیون بین ارتفاع و شاخص تنوع گونه
نیز نشان داد که با وجود نبودن رابطه خطی بین وینر-شانون

آن است که ، معادله درجه دو حاکی ازوینر-ارتفاع و تنوع شانون
هاي داراي ارتفاع متوسط داراي ایستگاهاجتماعات گلسنگ در
پراکندگی نقاط در طول شیب ارتفاع نیز .بیشترین تنوع هستند

).B- 5شکل(بودحاکی از این امر 
اي نتایج رگرسیون بین ارتفاع و شاخص غناي گونه

مارگالف و منهینیک نیز نشان داد رابطه خطی بین ارتفاع و 
اي مارگالف وجود ندارد و معادله درجه دو و ي گونهغنا

نمودار پراکنش نقاط نشان داد که اجتماعات گلسنگ در
باشندمیهاي داراي ارتفاع متوسط بیشترین غنا را دارا ایستگاه

).C, D-5شکل(

هاي مختلف منطقهتعداد گونه در ایستگاههاي تنوع و غنا، ارتفاع وواریانس شاخصآنالیزنتایج -5جدول 

pمقدارFمقدارشاخص

86/202/0شاخص تنوع سیمپسون

94/201/0نریو-نوشاخص تنوع شان

>34/10001/0شاخص غناي مارگالف

کیشاخص غناي منهین

تعداد گونه

ارتفاع

86/8

95/5

633/108

001/0<

00/0

00/0
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، ارتفاع )D(، غناي مارگالف )C(نیک ی، غناي منه)B(ینرو-، تنوع شانون)A(وع سیمپسون هاي تنمقایسه میانگین شاخص-4شکل 
)E (تعداد گونهو)F (عدم اختالف انحراف معیار بوده و حروف یکسان بیانگر ±تکرار5مقادیر، میانگین حداقل . در ارتفاعات منطقه

باشد هاي موجود در منطقه میمعادل ایستگاهدر محور افقی 8تا 1اعداد .استP<0.05ها در سطح دار بین میانگینمعنی
).ارتفاع به متر(

Fig. 4. Comparison of the mean of Simpson diversity indexes (A), Shannon-Weiner (B), Menhinick richness (C),
Margalef richness (D), Height (E) and species number (F) at the elevations of the area. The values are at least 5
repetitions ± standard deviation and the same letters indicate no significant difference between the means at the level of
P <0.05. The numbers 1 to 8 are stations in the region (elevation in meter).
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ینرو-، تنوع شانون)(Aوع سیمپسونهاي تنن براي ارتباط بین ارتفاع و شاخصخط رگرسیون منطبق بر آنمودار پراکنش و-5شکل 
)B( غناي مارگالف ،)C (یکناي منهینو غ)D(فاعات منطقهدر ارت) تکرار استپنجهر نقطه میانگین حداقل.(

Fig. 5. Distribution diagram and regression line corresponding to the relationship between height and diversity indexes
of Simpson (A), Shannon-Weiner diversity (B), Margalef richness (C), and Manhinick richness (D) at the elevations of
the area (each point is average of at least five repetitions).

بحث
چک لیست نخستین ، ديمیال2004سال در

گونه قارچ هشت گونه همراه با 396هاي ایران شامل گلسنگ
همکاري با)شناس اروپاییگلسنگ(سیوارد توسط زي گلسنگ

پس از آن در سال . شدتهیهشناسان ایرانی تعدادي از گیاه
مذکورگونه جدید گلسنگ به چک لیست 136تعداد ، 2008
گونه 590شامل جدید لیست که در نهایت یک چک شد اضافه 

Seaward(گردید رایه ازيگلسنگقارچ گونه55گلسنگ و  et

al. و معرفی آوري گزارشی مبنی بر جمعکدام اما در هیچ،)2008
لطفیان،1386در سال . گلسنگ از استان کرمان مشاهده نشد

)Lotfian 2007(هاي حاصل از هدف بررسی اثر آالیندهبا
هاي منطقه سرچشمه، ه کرمان بر گلسنگمجتمع مس سرچشم

15ها شناسایی و از بین آنرا جنس 14در آرایه 25تعداد 

شناسی و هرباریوم موزه گیاه. دنمونه در سطح گونه معرفی کر
تعداد 2010در سال ، گلسنگ برلین وابسته به دانشگاه برلین

ها از ه کرد که همه آنیگونه گلسنگ از استان کرمان ارا14
ولدبیگی،همچنین. آوري گردیده بودجنوب استان کرمان جمع

)Valadbeigi 2010( گونه جدید گلسنگ براي ایران 23تعداد
ایالم، چهارمحال و بختیاري، هايکه از استاننمود معرفی 

ه بودآوري شدکرمان، گرگان، خوزستان، لرستان و زنجان جمع
Aspicilia determinateنها دو گونهتدر حالی که  (H. Magn.)

N.S. Golubk.وH. MagnRinodina subnigra متعلق به
بیشتر اظهار داشت که توان اساس مینایبرلذا .استان کرمان بود

مربوط صورت گرفتهاستان کرمان از کنون هایی که تاآوريجمع
،کلیبه طور.استاف کرمان بودهزار در اطربه کوه الله

شده از شناسایی هیهاي اراترین و معتبرترین گزارشمستند
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گونه 10هاي استان کرمان حاکی از معرفی تنهاگلسنگ
Sohrabi(استان به شرح زیر استاین گلسنگ از  2010b:(

Acarospora strigata (Nyl.) Jatta, Aspicilia excrescens
(J. Steiner) Szatala, Caloplaca persica (J. Steiner)
M. Steiner & Poelt, Caloplaca polycarpoides (J. Steiner)
M. Steiner & Poelt, Diploschistes diacapsis (Ach.)
Lumbsch, Protoparmeliopsis muralis (Schreb.)
M. Choisy, Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner,
Peccania coralloides (A. Massal.) A. Massal., Rinodina
subnigra H. Magn., Verrucaria compacta (A. Massal.)
Jatta.

ازهاي شناسایی شده، گلسنگ،در تحقیق حاضر
در این شده حفاظتطقه شهرستان کوهبنان و تنها از یک من

ها و آوريشهرستان گزارش شد که این تعداد در مقایسه با جمع
قابل انجام گرفته در استان کرمانکه تا کنون ییهاشناسایی

حاکی از آن است که فلور گلسنگی وباشدمیتوجه و اهمیت 
طورهمان. استان کرمان بسیار غنی و جاي مطالعه فراوانی دارد

ذکر شد، فرم رویشی غالب در منطقه متعلق به که در نتایج
با ،پس از آن. ستامنطقه فلور% 84اي با هاي پوستهگلسنگ

لطفیان. گیرندهاي برگی قرار میتفاوت قابل توجهی گلسنگ
هاي منطقه سرچشمه کرمان به نیز در بررسی گلسنگ)2007(

اي دست هاي پوستهنتایج مشابهی در مورد غالبیت گلسنگ
اي براي هر ناحیه بزرگ ممکن است الگوهاي تنوع گونه.فتیا

هاي محیطی از قبیل ارتفاع، رطوبت و دما تعیین و توسط شیب
Pausas)(تغییر نمایند & Austin 2001, Adam 2017.در سال-

اي در طول شیب ارتفاع، تنوع گونهالگوهاي غنا و،هاي اخیر
به خود جلب کرده استها را عالقه تعداد زیادي از اکولوژیست

)Lieberman et al. 1996, Rahbek 1997, Odland & Birks

1999, Vetaas et al. 2002, Wang et al. 2003, Wangda &

Ohsawa 2006(
مطالعات کمتري در زمینه ،در مقایسه با گیاهان آوندي

ها در طول شیب ارتفاع انجام بررسی پراکندگی و تنوع گلسنگ
برون و همکاران توان به مطالعات میارتباط در اینشده که 

)Bruun et al. 2006(لهمکوهل ، هاي آلپدر کوهLehmkuhl

Pintado(و همکاران ینتادو پدر واشنگتن، ) (2004 et al. 2001 (
در )Wolf 1993(و همچنین مطالعات ولفدر قطب جنوب 
Vanneste(وانست و همکاران،همچنین.کلمبیا اشاره کرد et

al. 2017 ( در نروژ در ارتفاعات واقع در یک پارك ملی به
.مطالعات مشابهی پرداختند

هاي تنوع و نشان داد که شاخصحاضر ایج تحقیق نت
ع متفاوتی هاي مختلف که داراي ارتفااي در ایستگاهغناي گونه

هاي داراي ارتفاعات متوسط و ایستگاهکنندهستند، تغییر می
بهادر . انداي را به خود اختصاص دادهي گونهبیشترین تنوع و غنا

)Bahadur اي کوهستانی و داراي در منطقهنیز در نپال ) 2010
تنوع در مورد مشابه با منطقه مورد مطالعه، یآب و هوای

براي مشابهیمشاهدات. دست یافتبه چنین نتایجی ،هاگلسنگ
)Wolf 1993(توسط ولف هاي کلمبیا نیز فیتها و بریوگلسنگ

Pinokiyoپینوکیو و همکاران . گزارش شده است et al. 2008) (
باالترین تنوع ،شرقی هندوستاندر شمالخود در مطالعات

نتایج . ندها را در ارتفاعات متوسط مشاهده کردگلسنگ
تنوع را هاي غنا ونمایی ارتفاع با شاخصرگرسیون نیز رابطه تک

،ن رابطهم شده از ایکند و به عبارتی منحنی رستایید می
در مطالعه تاثیر ارتفاع بر )2010(بهادر .باشدکوهانی شکل می

اي با نمایی غناي گونهها، به رابطه تکاي گلسنگغناي گونه
دست آمده ه نتایج رگرسیون ب،همچنین.ارتفاع دست یافت

با انجام است که)2008(و همکاران کیو پینوتاییدي بر نتایج 
اي هاي تنوع و غناي گونهارتفاع و شاخصرگرسیون بین 

، متوجه عدم وجود رابطه خطی بین ارتفاع با تنوع و هاگلسنگ
غنا شدند و با بررسی معادالت درجه دو به نتایجی مشابه تحقیق 

Pascalپاسکال و همکاران .حاضر رسیدند et al. 2010)( در نیز
ها در و گلسنگها بریوفیتاي گیاهان، بررسی تنوع و غناي گونه

یس، با انجام رگرسیون متوجه کاهش در یهاي آلپ در سوکوه
در بررسی علت این .در ارتفاعات باال شدندها گلسنگغنا و تنوع 

هاي بارندگی و دما هاي ارتفاعی، شیبتوان گفت شیبنتایج می
Whittaker(کنندرا منعکس می et al. 2001, Wang et al.

ثیر ارتفاع در تنوع و غنا از طریق تاثیر بر تا،بنابراین.)2003
اي مشابه باشد و روند ارتفاع در غنا و تنوع گونهرطوبت و دما می

باشددهد میآنچه در طول شیب عرض جغرافیایی رخ می
)Brown & Lomolino 1998.(ترین دما مهم،در ارتفاعات باال

دگی و نوع بارنمیزان در حالی که،بودهکننده رشد محدودعامل
.شونددرنظر گرفته نمیها جهت رشد گلسنگهمیمفاکتور آن 

ارتفاعات .استکننده رطوبت فاکتور محدود،عات پاییندر ارتفا
همسو باعواملی متوسط داراي بارندگی، رطوبت و دماي مطلوب 

موجب همراه با بارندگی، این امر طبیعتاها بوده و رشد گلسنگ
دار نیز به طوري که در گیاهان گل،شدهها آنپوشش افزایش 
.ثابت شده استاین امر 

Sanchez-Gonzalez)همکاران گنزالز و -سنچز et al.

اي و تنوع گیاهان در طول تحقیقی روي غناي گونهدر(2005
.دست یافتندیک شیب ارتفاعی در مکزیک نیز به چنین نتایجی 

Brownبرون و لومولینو،همچنین & Lomolino 1998) ( در
اي گیاهان غناي گونهو تحقیقی روي اثر ارتفاع و توپوگرافی 

ها در نواحی کوهستانی به نتایج ها و گلسنگآوندي، بریوفیت
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اي با ارتفاع مایی تنوع گونهنرابطه تک.مشابهی دست یافتند

هاي موجود در منطقه باشدتواند به دلیل مخازن گونهمی
)Bruun et al. ترتیب که در ارتفاعات باال به دلیل ن ه ایب،)2006

هاي گلسنگ موجود در وضعیت محیطی ذکر شده، مخازن گونه
شودآن ارتفاعات به علت کاهش تعداد گونه محدود می

)Lieberman et al. ر ارتفاعات باال دیگر، دعبارتبه).1996
هاي هاي کوچکی از مخازن گونهاجتماعات گلسنگ، تنها نمونه

ها با افزایش که اندازه مخازن گونهطوريبه،تندموجود هس
هاي موجود نیز روي غناي گونه،بنابراین.یابدارتفاع کاهش می

غنا نیز مانند تنوع در ارتفاعات باال ،در نتیجهوگذاردتاثیر می
Bruun(یابدکاهش می et al. 2006.(

2450(با بیشترین ارتفاع 7ایستگاه ،در مطالعه حاضر
داراي تعدد گونه و مقدار ،هانسبت به سایر ایستگاه) ترم

که از این نظر با بودهاي تنوع و غناي کمتري شاخص
از نظر تعدد گونه . شتداري داتفاوت معنی3و 2هاي هایستگا

. ا بودها دارکمترین تعداد را در بین ایستگاه5ایستگاه ،نیز
ارتفاع باال در منطقه ها درتوان گفت مخازن گونهمی،بنابراین
نیز 4ایستگاه . باشدر یک فاکتور محدود کننده تنوع میمورد نظ

در این ایستگاه به طوري که شت،در ارتفاع متوسطی قرار دا
در حد هااي نسبت به سایر ایستگاهتعداد گونه و غناي گونه

،به عبارتی. بوداي در حد باالیی اما تنوع گونه،قرار داشتپایینی 
که در بین اي ن ایستگاه در مقایسه با میزان غناي گونهای

توان این می. بودبرخورداراز تنوع باالتريبودها موجود ایستگاه
هاي کشاورزي و مناطق مسکونی تناقض را به علت وجود زمین

هایی که در و دستکاريدر مجاورت آن دانست که در اثر تخریب
امعه از حالت یکنواختی صورت گرفته، جهاي منطقهرویشگاه

تفاوت ،ه شده در این تحقیقیطبق نتایج ارا.خارج شده است
اي و سیمپسون و غناي گونهوینر-شانوناي میانگین تنوع گونه

در هشت ایستگاه مورد نظر داراي اختالف منهینیکمارگالف و 

ها از که این نتایج بیانگر آن است که ایستگاهبودندداري معنی
، بودندهاییداراي تفاوتیکط اکولوژیکی حاکم بر هرنظر شرای

زیرا فاکتورهاي اکولوژیکی نقش مهمی در رشد، نمو، پراکندگی و 
Brunialti(کنند هاي گلسنگ ایفا میتنوع گونه & Giordani

ها در منطقه از نظر شرایط اکولوژیکی بهترین ایستگاه).2003
2هاي ها ایستگاهمناسب جهت رشد، پراکندگی و تنوع گلسنگ

هاي تنوع و غناي داراي باالترین مقدار شاخصکه بودند3و 
این . شتندتوسطی در منطقه قرار داارتفاع مو در بوده اي گونه

3و 2هاي حاکی از آن است که شرایط اکولوژیکی ایستگاهنتایج 
دیگر جهت رشد هايتري را نسبت به ایستگاهمحیط مناسب

از آنجا که در شاخص تنوع . دنکنیها فراهم مگلسنگ
به ، شودهاي غالب داده میسیمپسون، اهمیت بیشتري به گونه

هاي نادر، تغییر بسیار ناچیزي در اضافه کردن گونهبا که طوري
که در جه به اینبا تو،بنابراین.کندایجاد میمقادیر محاسبه 

یار اندکی هاي غالب بسیار زیاد بود و تعداد بسمنطقه تعداد گونه
وینر- تنوع سیمپسون نسبت به شانون،شتگونه نادر وجود دا

داد، به طوري ه یتري از واقعیت جامعه ارایکتر و نزدتصویر دقیق
دهنده این است که جامعه مقدار این شاخص در جامعه نشانکه

Yemane(ها از تنوع خوبی برخوردار هستندگلسنگ et al.

2009(.

زاريپاسگس
دکتر سید اي قآاز جناب نددانرخود الزم میان بنگارندگ
هاي از راهنماییسازي مقاله الدینی که در آمادهمنصور میرتاج

آقاي جناب از همچنین، . قدردانی نماینداندایشان استفاده کرده
دکتري علوم مرتع، دانشگاه علوم غالمی دانشجوي پرویز

تحلیل آماري ودر تجزیهکهنیز کشاورزي و منابع طبیعی ساري
.گرددمیسپاسگزارياند هداشتهمکاري
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