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  ها  یافتهترین مهم
 زبالـه  محـل تخلیـه  گیري و  دار بین تغییرات پارامترهاي مورد اندازه تحقیق حاکی از وجود ارتباط معنی این  نتایج  
اي، الشبرگ و تاج پوشـش کـل بـا افـزایش فاصـله از محـل تخلیـه زبالـه کـاهش               پارامترهاي تنوع گونه  . شهري بود 

پارامترهـاي  . فـت یا خت با افزایش فاصله از محل تخلیـه افـزایش         که پارامترهاي یکنواختی و خاك ل      حالی در. یابد می
تـرین و   مقدار تنوع بتـا بـین نزدیـک   .  تبعیت نکردندی و سنگ و سنگریزه از روند منظمی در طول گرادیان آلودگ   غنا

  . عنوان مهمترین گرادیان، معرفی شد هاین فاصله ب.  به کانون بحران بیشترین مقدار بودناحیهدورترین 

 اي، زباله شهري، رگرسیون، منگالی باال، گلستان  تنوع گونه : کلیديهاي واژه

  92-314-165  شماره شناسهبا  طرح تحقیقاتی :منبع یافته

 زهره میردیلمی سیدهعادل سپهري و  ):گان(نویسنده

غـرب   هاي شهري در مراتع منگالی باال، شـمال  ر نتیجه تخلیه زباله اي د   بررسی تغییرات پارامترهاي تنوع گونه     :عنوان
  استان گلستان

  92-314- 165 :شماره

  8/10/1393    :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  اهمیت موضوع
محیطی  هاي زیست مورد اثرات آلودگی  که هنوز اطالعات نسبتاً اندکی دردهد  نشان میبررسی سوابق تحقیقاتی

 در اطراف مراتع ملی منگالی باال در استان.  در ایران وجود داردویژه هباي گیاهان  اي و تنوع گونه بر غناي گونه
هان به آلودگی خاك در  گیاواکنشارزیابی . شوند  بازیافت میصورت صنعتی انباشته و شهري بههاي  گلستان، زباله

در این تحقیق، روند تغییرات . یابد ضرورت میهاي گیاهی  هاي شهري با استفاده از شاخص  زبالهاثر تخلیه
هاي مختلف از  ه، خاك لخت و الشبرگ در فاصلهسنگ و سنگریزاي، درصد  پارامترهاي تنوع، غنا، یکنواختی گونه

  . شود  و بررسی میعنوان کانون بحران مطالعه همحل تخلیه زباله شهري ب
 

  )شرح مساله(قدمه م
،  گیاهاناي با کاهش تنوع گونه. اي است یکی از تغییرات سریع و آشکار در سطح جهانی کاهش تنوع گونه

ویژه در  هاین موضوع ب. یابد  غیره کاهش میهاي محیطی نظیر خشکسالی و مقاومت اکوسیستم به آشفتگی
همکاري ) IUCN(اي اتحادیه حفاظت از طبیعت یکی از راهبرده. باشد  خشک و شکننده بسیار مهم میهاي زمین
کننده محیط زیست و اثرگذار  هاي شهري از جمله منابع آلوده زباله. جانبه در راستاي حفظ تنوع زیستی است همه

 علت برخورداري از باالترین میزان فلزات سنگین نسبت به سایر منابع هزباله شهري ب. باشند میاي  بر تنوع گونه
  . ي بر خاك و طبیعتاً گیاهان داردت بیشترآلودگی، اثرا
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
 که  شناسایی شده نشان دادنواحیهاي گیاهی در  بررسی تغییرات پارامترهاي تنوع، غنا و یکنواختی گونه

بین تغییرات پارامترهاي   وارتباط نیست  در منطقه، بیهاي شهري  زبالهانباشته شدنپارامترها با این تغییرات 
گیري شده درصد خاك  در بین پارامترهاي اندازه. گیري شده با فاصله از محل آلودگی ارتباط قوي وجود دارد اندازه

 و درصد سنگ اي تغییرات غناي گونه.  با فاصله از محل آلودگی دارندلخت و میزان یکنواختی ارتباط خطی مستقیم
   .)1جدول  ( خطی برخوردار نیستو سنگریزه از رابطه

  
  هاي رگرسیونی بین پارامترهاي مختلف و فاصله از منبع آلودگی آماره -1 جدول

   رگرسیونیمعادله  )R2(ضریب تببین   پارامتر
  Y=2.25x2-11.55x+28.25 997/0  غنا

 Y=-0.081x+2.553 906/0  تنوع
 Y=0.047x+0.59 946/0  یکنواختی

 Y=0.165x+0.815  729/0  تنوع بتا
  Y=-0.1x2+0.46x-0.3  4/0  سنگ و سنگریزه

  Y=14.24x-4.385  973/0  لختخاك 
 Y=-5.208x+35.86  935/0  الشبرگ

 Y=-5.208x+35.86  935/0  تاج پوشش کل
  

بیشترین . ار گرفته استبه کانون بحران قر)  متري50-70(ي نزدیک ا  در فاصله یکناحیه مورد مطالعه، در منطقه
 35-95( بود االبخاك این منطقه شوري .  مشاهده شدناحیهاي در این  ، تنوع، الشبرگ و تاج پوشش گونهمیزان غنا

 گیاهی  گونهحضورو هاي سفید نمک در سطح خاك منطقه  مشاهده گستردگی و توزیع لکه. )زیمنتس بر متر دسی
Salicornia europaea L. )نزدیک به در محدوده)  درصد28( نسبی باال  نسبتاً غالب با اهمیتعنوان گونه هب) قلیا 

اي در این  که تنوع گونهبود توجه این   قابلنکته. باشد می نشانگر شوري بیش از حد خاك در این ناحیه ،کانون بحران
) شیب و جهت جغرافیایی(وجود عوامل دیگر محیطی از جمله پستی و بلندي . ودب باالتر نواحی نسبت به سایر ناحیه

در منطقه آلوده مشاهده شد که در قسمت . اي نقش مهمی دارد ر تخلیه زباله شهري بر تنوع گونهیثتأ در شدت
حضور پستی یا مرتع منگالی باال،  با بررسی دقیقتر. اي افزایش یافته است سراشیبی محل تخلیه زباله، تنوع گونه

  .سایر منابع احتمالی تأثیرگذار معرفی شدندعنوان  ههاي موجود ب هاي کوچک و زهکش بلندي

توان به وجود   این را میبود کهاي  هاي گیاهی کپه گونهفراوانی توزیع در ناحیه نزدیک به تخلیه زباله، 
هاي موجود   و در پناهگاهتجمعیصورت  ههاي مرتعی توانستند ب گونه. هاي سطح عرصه، نسبت داد میکروتوپوگرافی

  . در سطح مرتع پراکنده شوند و از منابع موجود جهت تعذیه و رشد استفاده کنند
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
اي کاهش اما  میزان تنوع و الشبرگ و تاج پوشش گونه) 4 و 3هاي  ویژه ناحیه هب(در نقاط دورتر از کانون بحران 

، )علف موئین( .Aira caryophylea L هاي علفی  متري گونه300-500در فاصله . یکنواختی افزایش یافت
Hordeum marinum Hudson. )برگ  هاي پهن و گونه) زار جو شورهTaraxacum transjordanicum V. S. 

هاي رایج و نسبتاً غالب سطح  ن گونهعنوا هبا تعداد زیاد ب) Artemisia sieberi(و درمنه دشتی ) گل قاصد(
   .اند اي از منطقه را اشغال کرده گسترده

دهنده وجود تفاوت عمده بین تنوع از ناحیه یک  ها با محاسبه تنوع بتا به خوبی نشان عدم تشابه تنوع در ناحیه
در ). 1شکل (ناخته شدند ترین گرادیان تغییر تنوع در منطقه ش عنوان عمده این دو ناحیه به.  است4سمت ناحیه  به

هاي منطقه عوامل مؤثر در تغییرات تنوع بتا شناخته  طول این گرادیان عامل تخلیه زباله شهري و میکروتوپوگرافی
  .شدند
  

  

  هاي شناسایی شده مقادیر محاسبه شده تنوع بتا بین ناحیه - 1شکل 

  


