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چکیده
این پژوهش با هدف مطالعه پوشش گیاهی و بررسی تأثیر عوامل فیزیوگرافی ،خاک و زمینشناسی بر روی توزیع و پراکنش جوامع گیاهی
منطقه مانشت در استان ایالم انجام شده است .جهت بررسی و تعیین گروههای اکولوژیک  521قطعه نمونه مربعی شکل با مسااتت 044
متر مربع به صورت تصادفی -سیستماتیک در منطقه پیاده شد و تضور ،عدم تضور و درصد پوشش گونههاای گیااهی برداشات گردیاد.
همچنین به منظور تعیین فاکتورهای خاک در هر یک از واتدهای شاکل زماین از دو عما  4-04و  04-04ساانتیمتری نموناه خااک
برداشت شد و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک اندازهگیری گردید .با استفاده از آنالیز دو طرفاه گوناههاای معارف )TWINSPAN
پوشش گیاهی منطقه طبقهبندی شد و سپس جهت بررسی روابط پوشش گیاهی با عوامل محیطی و تعیین موثرترین این عوامال از رو
آنالیز مؤلفههای اصلی  )PCAو آنالیز تطبیقی متعارف  )CCAاستفاده گردید .با توجه به  ،TWINSPANچهار گروه اکولوژیک گیااهی
تشخیص داده شد که گروههای اول و دوم ،به ترتیب با  05و  04قطعه نمونه ،با عناصر رویشی اصالی Crataegus ،Quercus barantti
 ponticaو  Acer monspessulanumآهکدوستتر از گروههای دیگر میباشند که اغلب گونههای بالشتکی هستند .با توجاه باه نتاای
 ،PCAمحورهای اول ،دوم و سوم به ترتیب  20/01 ،42/30و  50/22درصد از واریاانس تیییارات پوشاش گیااهی را توجیاه ماینمایاد.
همچنین با توجه به آزمون مونتکارلو محور اول و دوم با مقدار ویژه  4/43و  ،4/03به ترتیب  23و  50درصد واریانس تیییارات را توجیاه
میکنند و ضریب همبستگی ایان محورهاا باا متییار و گوناههاا  4/03اسات .نتاای تاصال از  PCAو  CCAنشاان دادناد کاه ساازند
زمینشناسی ،مواد آلی و آهک مهمترین عوامل محیطی موثر در توزیع و استقرار گروههای اکولوژیک در منطقه هستند.

واژگانکلیدی:

آنالیز تطبیقی متعارف ،آنالیز دو طرفه گونههای معرف ،آنالیز مؤلفههای اصلی ،منطقه تفاظتشده مانشت.
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.1مقدمه
هدف اصلی طبقهبنادی پوشاش گیااهی نشاان دادن
ماهیت یک واتد گیاهی و ترکیب گوناههاای ساازنده آن
میباشد ] .[21تاصل طبقهبندی ،مجموعهای از گروههای
مشت شده از افراد است که هر فردی در داخل هر گاروه
در مقایسه با افراد گروه های دیگر شباهت بیشتری با افراد
گروه خود دارد ] .[22مطالعه پوشش گیاهی اولین قدم در
راه شناخت دقی تر هر اکوسیستم و نقطه شاروعی بارای
سایر مطالعات بعدی است ،زیرا گیاهان بهتارین نمایناده
شرایط محیط از لحاا فیزیکای و بیولاوژیکی مایباشاند
] .[22ترکیب و ساختار هر جامعه گیاهی تحات کنتارل و
تأثیر عوامل محیطی قرار دارد و در تقیقات ایان عوامال
موجااب اسااتقرار انااواف مختلاا گونااههااای گیاااهی در
زیستگاههای متفاوت میگردند ] .[0از آنجا که گیاهان باه
صورت اجتماعی زندگی میکنند و در اکوسیساتم ارتباا
تنگاااتنگی بااین گیاهااان و سااایر اجاازای آن وجااود دارد،
شااناخت روابااط موجااود بااین پوشااش گیاااهی و عواماال
محیطی ،به دلیل نقش مهم گیاهان در تعادل اکوسیساتم
و زندگی بشر ،بسیار با اهمیت میباشد ].[51
خصوصاایات فیزیکاای ،شاایمیایی و بیولااوژیکی خاااک
تحت تأثیر عاواملی مانناد گیاهاان ،انساانهاا ،تیواناات،
میکروارگانیسم ها ،اقلیم و شرایط توپوگرافی قرار میگیرند
و دچار تیییر میشوند ] .[00بررسیهاا نشاان داده اسات
که اگرچه رقابت رشد و پاراکنش گیاهاان را تحات تاأثیر
قرار میدهد اما خصوصیات خاک از عوامل اصلی پاراکنش
جوامااع گیاااهی اساات ] .[3در عااین تااال خاااک نقااش
عمدهای در ایجاد تیییر و تنوف در جنگل ایفاء مینمایاد و
از طرف دیگر جنگلها نیز نقش قابل تاوجهی در تیییار و
توسعه خصوصیات خاک به عهده دارند .بنابراین بحا در
خصوص رواباط باین خااک و پوشاش گیااهی هماواره از
موضوعاتی است که در علم مدیریت جنگل و علوم مربو
به خاک جنگل همواره مورد توجه است ].[01
رو های متعددی برای طبقه بنادی پوشاش گیااهی
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ابداف و توسعه یافتاه شاده اسات .در مطالعاات اکولاوژی
پوشش گیاهی از رو براونبالنکه ،رو تجزیه و تحلیال
خوشهای 5و آنالیز دو طرفاه گوناههاای معارف 2باه طاور
گسترده ای برای طبقه بنادی و تشاخیص جواماع گیااهی
اسااتفاده ماایشااود .در تحقیاا انجااام شااده توسااط
 Abdel-Razikو همکاااااران نشااااان داده شااااد کااااه
مهمترین ویژگیهای مؤثر بر پاراکنش جواماع گیااهی در
اراضی شور ،سه عامل شوری ،بافات و درصاد کاربن آلای
خاک اسات ] .[5بررسای ارتباا خصوصایات فیزیکای و
شیمیایی خاک با گروههای اکولوژیک درختی در سری نم
خانه جنگل خیرود کناار ،باا اساتفاده از آناالیز دو طرفاه
گونههای معرف و آنالیز مولفههای اصالی 0نشاان داد کاه
پراکنش گروههای اکولوژیک درختی بیشترین همبساتگی
را با درصد کربن آلی ،نسبت  ،C/Nبافت و وزن مخصوص
ظاهری دارند ] .[01همچنین بررسای تاأثیر تاصالخیزی
رویشااگاه نشااان داد کااه عناصاار اصاالی خاااک  )NPKو
معدنی شدن آن به عنوان شااخصهاای اثرگارار بار روی
فاکتورهای رویشی درختاان مایباشاند ] .[00در بررسای
تأثیر ویژگیهای فیزیکو شیمیایی خااک بار روی شاادابی
گونه تاغ ،خصوصیات تاصلخیزی خاک ماده آلی ،کاربن
و نیتروژن) ،بافت و امالح نمکی شوری ،سدیم و پتاسیم)
از مهمترین عوامل تأثیرگرار بر روی شادابی این گونه باود
] .[50از طرفاای در تحقیا انجااام شااده در جنگاال وزک
یاسوج ،فاکتورهای خاکی با گروههاای اکولوژیاک گیااهی
ارتبا معنایداری نداشات اماا متییرهاای توپاوگرافی از
جمله ارتفاف و درصد شیب با گروههای اکولوژیک گیااهی
ارتبااا معناایداری داشاات ] Goodarzi .[0و همکاااران
تأثیر عوامل محیطی بر روی چهار گوناه باادام را بررسای
نمودناد ] [0و همچنااین  Roodiو همکاااران بااه بررساای
ارتبااا متییرهااای خاااک و گااروههااای اکولوژیااک در
ذخیرهگاه شمشاد پاارک جنگلای سایسانگان پرداختناد


1

Cluster Analysis
)Two Way Indicator Species Analysis (TWINSPAN
3
)Principle Component Analysis (PCA
2

طبقهبندی پوشش گیاهی و رستهبندی آن در ارتبا با عوامل زمینشناسی ...

] .[02در پژوهشی دیگر که باه منظاور بررسای تیییارات
پوشش گیاهی در ارتبا با فاکتورهای محیطای در مراتاع
منطقه نیر استان یزد انجام شد ،برای طبقه بندی پوشاش
گیاااهی از رو  TWINSPANو باارای رسااته بناادی از
5
رو های آنالیز مولفههای اصلی و آنالیز تطبیقی متعارف
استفاده شد و نتای نشان داد که بافت ،هدایت الکتریکای
و رطوباات قاباال دسااترس خاااک مهاامتاارین متییرهااای
تاثیرگرار بر پراکنش پوشش گیاهی منطقه هستند ].[01
در این پژوهش هدف اصلی شناخت تنوف و تیا هاای
گیاااهی و تفاااوتهااای رویشااگاهی و تااأثیر فاکتورهااای
فیزیااوگرافی ،خاااک و زمااینشناساای باار روی توزیااع و
پراکنش جوامع گیاهی منطقاه ماورد مطالعاه مایباشاد.
یعنی ابتدا باه مطالعاه پوشاش گیااهی و تفکیاک آن هاا
پرداخته و باا در نظار گارفتن متییرهاای فیزیوگرافیاک،
خاک و زمینشناسی به بررسی روابط بین آن ها پرداختاه
میشود .با توجه باه ایانکاه در منطقاه مانشات تااکنون
مطالعات کمی راجاع باه جواماع گیااهی ،تناوف پوشاش
گیاهی و ارتبا بین پوشش گیاهی و ویژگیهاای فیزیکاو
شیمیایی خاک صورت نگرفتاه ،و همچناین باا توجاه باا
ارز باالیی تفاظتی این منطقه الزم است روابط پوشش
گیاااهی و فاکتورهااای محیطاای در ایاان منطقااه بااا ارز
بهطور دقی تری مشخص گردد .لرا چنین مطالعاتی جهت
کمک به مدیریت این منطقه الزم است .از طرف دیگر باه
توجه به نقش اساسی سازندهای زمینشناسی در اساتقرار
گونههای گیاهی ] ،[2این تحقی بارای اولاین باار نقاش
سازند را در کنار فااکتورهاای محیطای دیگار در تفکیاک
گروههای اکولوژیک گیاهی منااط جنگلای غار کشاور
جنگلهای زاگرس) مورد بررسی قرار داده است.

روششناسی
 .2
این بررسی در منطقه تفاظتشاده مانشات واقاع در
شمال شرقی اساتان ایاالم صاورت گرفتاه اسات .وساعت
)- Canonical Correspondence Analysis (CCA

1
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منطقه مورد مطالعاه  5520هکتاار باوده و در مختصاات
جیرافیایی" 04° 24' 42تا " 04° 20' 53طول شرقی و
" 00° 04 ' 00تااا " 00° 05' 04عاارش شاامالی واقااع
گردیده است .متوسط بارندگی و دماای ساالیانه در طاول
یک دوره آماری  22ساله به ترتیب  142میلیمتر و 54/3
درجه سانتیگراد اندازهگیری شده است ] .[52منطقه مورد
بررسی در دامنه ارتفاعی  5044متر تا تادود  2444متار
گستر داشته و از نظر ساازند زماینشناسای شاامل دو
سازند آسماری و پابده میباشد.
پس از جنگل گردشای و شناساایی منطقاه اقادام باه
تی بندی پوشش گیااهی باا توجاه باه سایمای ظااهری
گونههای غالب درختای و درختچاهای گردیاد .ساپس باا
توجه باه اینکاه تیییارات پوشاش گیااهی در محایط باه
واتدهای شکل زمین بستگی دارد و همچنین برای اینکه
از تمام شرایط منطقه مورد بررسای نموناهبارداری انجاام
گیرد نقشاه واتادهای شاکل زماین بار مبناای طبقاات
ارتفاعی  3طبقهای ،طبقاات شایب  0طبقاهای ،و جهات
جیرافیایی  0طبقاهای ] [24تهیاه و مکاان نموناههاا بار
اساس واتدهای شکل زمین تعیین گردید که در کال 21
واتد شکل زمین در منطقه ماورد بررسای مشاخص شاد
شکل  .)5سپس با استفاده از رو کرباز ] ،[53تاداقل
تعداد قطعات نمونه مورد نیاز محاسبه شد و همچناین باا
بکارگیری رو تداقل ساط باا اساتفاده از پاالتهاای
تلزونی و منحنای ساط  /گوناه ] [24مسااتت قطعاات
نمونه تعیین گردید .جهت تجزیه و تحلیال یکساان بارای
کال منطقاه و همچناین بارای دقات بیشاتر ایان ساط
بزرگتر از تداقل سط به دست آمده در نظر گرفته شاد.
در کل  521قطعه نمونه مربعی شاکل باه مسااتت 044
متر مربع باه صاورت تصاادفی -سیساتماتیک در منطقاه
برداشت شد .در داخل هار قطعاه نموناه تضاور یاا عادم
تضور گونهها ،تراکم ،فراوانی و درصد تااج پوشاش آنهاا
ثبت گردید.
به منظور تعیاین ویژگای هاای خااک ،در هار یاک از
واتااادهای شاااکل زماااین از دو عماا  4-04و 04-04
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سانتیمتری نمونه خاک برداشت شد که با توجه باه عما
ریشه دوانی گونههای گیاهی و کوهساتانی باودن منطقاه
این دو عم تعیین گردید ] .[23همچنین انتخا این دو
عم ا براساااس مطالعااات قبلاای بااوده اساات ] 04و .[02
منطقه مورد مطالعه جنگلی میباشد و در مناط جنگلای
غر کشور ،با توجه باه عما خااک و ریشاه درختاان و
درختچهها و دیگر عوامل ،معموالً تاا عما  04ساانتیمتر
الزم است بررسی شود .نموناههاای خااک باه آزمایشاگاه
خاکشناسی دانشکده منابع طبیعای دانشاگاه یازد منتقال
شد و پارامترهاای نظیار بافات خااک ،اسایدیته ،هادایت
الکتریکی ،درصد رطوبت اشباف ،آهک ،کربن آلای ،فسافر،
ازت کل ،پتاسیم ،وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصاوص
تقیقی اندازهگیری گردید.
با استفاده از نرمافازار  [25] PC-ORDو باه کماک
آنالیز دو طرفه گونههاای معارف پوشاش گیااهی منطقاه
طبقهبندی گردید .این آنالیز کاه جهات مطالعاات رواباط
اکولوژیک و جامعاهشناسای گیااهی ماورد اساتفاده قارار
میگیرد براساس تضور یا عدم تضاور ،پوشاش و تاراکم
گونهها در یک دسته از قطعات نموناه طبقاهبنادی انجاام

میدهد .بارای رساته بنادی پوشاش گیااهی از نارمافازار
 PC-ORDو آنالیز مولفاههاای اصالی و آناالیز تطبیقای
متعارف کانونیاک) اساتفاده گردیاد .باه منظاور تعیاین
مهم ترین عوامل موثر بر تفکیک گاروه هاای اکولوژیاک از
رو آنالیز مولفههای اصلی استفاده شد ] .[22رو هاای
رسته بندی به دو دساته مساتقیم و غیرمساتقیم تقسایم
میشوند .در رو های رسته بندی غیرمساتقیم ،گرادیاان
محیطی براساس چگاونگی قرارگیاری گوناه هاا مشاخص
میشوند اما در رو های رسته بندی مساتقیم واتادهای
نمونه در امتداد گرادیان محیطی که مبنای مطالعاه اسات
مرتااب ماایگردنااد .در آنااالیز گرادیااان غیرمسااتقیم اگاار
دادههای خام در دسترس و روابط خطای باشاند از PCA
استفاده میشود .در آناالیز گرادیاان مساتقیم اگار تعاداد
گونهها زیاد و واکنشها نسبت به گرادیانها غیریکنواخات
باشند و همچنین به اثار قاوس مرباو نباشاند از CCA
استفاده میشود ] .[00بنابراین با توجه به اینکه دادههاای
خاام در دسااترس بااود ،باارای بررساای گرادیااان محیطاای
براساس چگونگی قرارگیری گروههاای اکولوژیاک از رو
آنالیز مولفههای اصلی استفاده شد.

شکل  . 1موقعیت منطقه مورد مطالعه ،واحدهای شکل زمین و نقاط مربوط به نمونهبرداری خاک
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برای بررسی دقی تر روابط بین گونههای گیاهی و عوامل
محیطی ابتدا از آنالیز تطبیقی اریب [55] 5برای دستیابی باه
طول گرادیان 2استفاده شد ] [52و با توجه به طول گرادیاان
که بزرگترین آن باالتر از چهار بود از آنالیز گرادیان مساتقیم
یعنی آنالیز تطبیقی متعارف استفاده گردید.
تجزیه مولفههاای اصالی بار روی  53عامال محیطای
شامل بافت خاک درصد شان ،سایلت و رس) ،اسایدیته،
هدایت الکتریکی ،درصد ماده آلی ،درصد رطوبات اشاباف،
آهک ،کربن آلی ،فسفر ،ازت کل ،پتاسیم ،وزن مخصاوص
ظاهری و وزن مخصوص تقیقی ،شیب ،جهت جیرافیایی،
ارتفاف از سط دریا ،سازند زمینشناسی انجام گردید.


.3نتایج
نتای طبقهبندی دادههای پوشش گیاهی مربو به 521
قطعه نموناه برداشات شاده ،باا اساتفاده از آناالیز دو طرفاه
گونههای معرف  )TWINSPANدر جادول  5نشاان داده
شده است .بر اساس نتای  ،چهار گروه اکولوژیاک گیااهی در
منطقه مورد بررسی تشخیص داده شد شکل .)2
در اولااین تقساایمبناادی گونااههااای Amygdalus
 elaeagnifoliaو  Acantholimon erinaceumبااا
ضاااریب پوشاااش  5تاااا  5درصاااد پوشاااش) و گوناااه
 Astragalus adscendensبا ضریب پوشاش  2درصاد
پوشش  5تا  1درصاد) در سامت راسات نماودار و گوناه
 Quercus baranttiبا ضریب پوشش  5در سامت چا
نمودار بعنوان گوناههاای شااخص تضاور دارناد .عناصار
رویشی شااخص در دوماین تقسایمبنادی شاامل گوناه
 Pistacia atlanticaبا ضریب پوشش  0درصد پوشاش
 1تاااا  21درصاااد) در سااامت راسااات و گوناااههاااای
Astragalus microcephalus ،Crataegus pontica

با ضریب پوشش  5در سامت چا نماودار هساتند .ساومین
تقسیمبندی تنها باا گوناه  Alcea kurdicaدر سامت چا
)Detrended Correspondence Analysis (DCA
Lenghts of gradient

1
2

نمودار با ضریب پوشش یک مشخص میشود .گونههای گیاهی
معرف در اولین گاروه اکولوژیاک باا  05قطعاه نموناه شاامل
Biebersteinia multifida ،Onosma microcarpum

در سمت چ و همچنین  Acer monspessulanumدر
سمت راست میباشند که همگی با ضاریب پوشاش یاک
تعیین شده است .دومین گروه اکولوژیک گیاهی نیز با 04
قطعه نمونه فقط با گوناه  Astragalus adulterinusدر
سمت راست نمودار مشاخص مایشاود .گاروه اکولوژیاک
سوم که شاامل  2قطعاه نموناه مایباشاد باا گوناههاای
mucronata

atlantica ،Daphne

،Pistacia

 Echinops kotschyiو گروه اکولوژیاک چهاارم نیاز باا 04
قطعه نمونه با عناصر رویشی Lonicera nummulariifolia
در سااامت چااا و ،Acantholimon bromifolium
 Astragalus neo-Mozaffarianiو Dianthus orientalis
در سمت راست مشخص میشوند.


 .1.3نتایجحاصللازتززیلهمولفلههلایاصللی
()PCA
به منظور تعیین مهم تارین عوامال ماوثر بار تفکیاک
گروههای اکولوژیاک گیااهی از آناالیز مولفاههاای اصالی
استفاده شد .با توجاه باه نتاای تجزیاه و تحلیال ،PCA
محورهای اول و دوم و سوم باه ترتیاب  20/01 ،42/30و
 50/22درصااد از واریااانس تیییاارات پوشااش گیاااهی را
توجیه مینماید جدول  .)2در جدول  0ارتبا هر یک از
متییرهای محیطی و هر یک از محورهاا نشاان داده شاده
است .همچنین در شکل  )0موقعیات مکاانی گاروههاای
اکولوژیاک گیااهی نسابت باه محاور اول و دوم و نیاز در
شکل  )0نسبت به محور اول و سوم براسااس متییرهاای
محیطی نشان داده شده است .گروههای اکولوژیک سوم و
چهارم با عناصار رویشای شااخص ،Pistacia atlantica
kotschyi

mucronata ،Echinops

،Daphne

،Astragalus adscendens ،Amygdalus elaeagnifolia
با افزایش درصد مواد آلی و جانس ساازند زماینشناسای
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آهک آسماری دارای رابطه مساتقیم و باا درصاد آهاک و
سااازند زمااینشناساای پابااده رابطااه معکااوس دارد .گااروه
اکولوژیک اول باا عناصار شااخص ،Quercus barantti

،Crataegus pontica ،Astragalus microcephalus
،Onosma microcarpum ،Acer monspessulanum

 ،Biebersteinia multifidaبا افزایش رس ،سیلت ،وزن
مخصوص ظاهری و وزن مخصاوص تقیقای دارای رابطاه
مثبت و با درصد شن و فسافر دارای رابطاه منفای اسات
شکل 0و .)0

جدول  .1نتايج حاصل از روش TWINSPAN

جدول  .2نتايج آنالیز  3محور اول PCA

محور

مقدار ويژه

درصد واريانس

واريانس تجمعی

5
2
0
0

55/040
0/224
2/024
4/444

42/304
20/002
50/222
4/444

42/304
34/223
544/444
544/444

Broken-stick Eigenvalue

0/001
2/001
5/001
5/442
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جدول  .3نتايج آنالیز  PCAبرای متغیرهای محیطی در گروههای مختلف اکولوژيک گیاهی در منطقه مورد مطالعه
عوامل محیطی

محورهای PCA

1

2

3

4

5

6

اسیدیته

-4/2003

-4/4420

-4/4120

4/4004

4/2003

-4/2053

آهک

-4/2450

-4/2233

4/4042

-4/5500

4/5205

4/4432

هدایت الکتریکی

-4/2145

-4/5223

4/2100

-4/5524

4/2404

4/4230

رطوبت اشباف

4/2051

4/5224

4/0054

4/0552

-4/2423

4/4502

مواد آلی

4/2103

4/5400

-4/2104

4/5440

4/4334

4/4351

کربن آلی

4/2103

4/5444

-4/2140

4/5205

4/2220

-4/5414

فسفر

-4/4204

-4/0441

-4/0305

-4/4413

4/4403

-4/4044

نیتروژن

4/2151

-4/5124

4/2202

-4/0402

4/4553

4/5000

سازند

4/2000

4/4114

-4/4202

4/5404

4/5042

-4/5052

وزن مخصوص ظاهری

-4/4125

4/0410

4/0005

-4/4042

4/4023

-4/5102

وزن مخصوص تقیقی

4/2200

-4/2004

4/2215

4/5123

-4/5202

4/4201

شن

4/2522

-4/0401

-4/5113

4/4201

-4/4020

4/4503

رس

-4/2254

4/0525

4/4042

4/4042

4/4040

4/4441

سیلت

-4/2510

4/0014

4/4203

-4/5010

4/4020

-4/4140

پتاسیم

-4/2203

-4/5403

-4/4212

-4/4010

4/2050

4/4211

شیب

-4/2313

4/4500

-4/5204

-4/5434

-4/2201

-4/0430

ارتفاف

4/2423

4/5001

-4/2500

-4/0340

4/5352

-4/1504

جهت

-4/5542

4/0222

-4/0425

4/4502

-4/5445

4/4042

شکل  .2طبقهبندی پوشش گیاهی با استفاده از آنالیز TWINSPAN
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شکل .3موقعیت مکانی گروههای اکولوژيک گیاهی نسبت به محور اول و دوم براساس متغیرهای محیطی حاصل از تجزيه و تحلیل PCA

شکل  .4موقعیت مکانی گروههای اکولوژيک گیاهی نسبت به محور اول و دوم براساس متغیرهای محیطی حاصل از تجزيه و تحلیل PCA

.2.3نتایجآنالیزتطبیقیمتعارف()CCA
با توجه به آزمون مونتکارلو محور اول و دوم با مقادار
ویژه  4/43و  ،4/03به ترتیاب  23و  50درصاد واریاانس
تیییرات را توجیه میکنند و همچنین ضریب همبساتگی
این محورها با متییر و گونهها  4/03است جادول  .)0باا
توجه به جدول  )1از میان متییرهای خاکی و توپوگرافی
محور اول با اسیدیته ،آهاک ،هادایت الکتریکای ،رطوبات
اشباف ،مواد آلی ،کربن آلی ،پتاسیم ،شیب ،ارتفاف از سط
دریا ،جنس سازند زمینشناسی و محور دوم باا نیتاروژن،
وزن مخصوص تقیقی و جهت رابطه غیرخطی دارناد کاه

شدت یا ضع رابطه به فاصاله نسابی نقاا معارف ایان
گونهها از نقا معرف عوامال محیطای و خااکی بساتگی
دارد .با توجه به نتاای  ،CCAگوناههاای Amygdalus
adscendens ،elaeagnifolia

،Astragalus

Acantholimon ،Astragalus neo-Mozaffariani

،Celtis caucasica ،Alcea kurdica ،erinaceum
Cotoneaster
،Centaurea
irritans
Daphne ،Cousinia Jacobsii ،luristanica
Ficaria
،Dianthus orientalis ،mucronata
Lonicera
،Echinops
Kotschyi ،kochii
،Marrubium
vulgare ،nummulariifolia
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Ziziphora ،Stipa pennata ،Rhamnus Pallasii
canina ،clinopodioides

،Rosa

monspessulanum

،Biebersteinia
multifida ،microcephalus
،Eremostachys laevigata ،Crataegus pontica
،Glycyrrhiza glabra ،Echinops quercetorum
،Quercus
barantti ،Pistacia
atlantica

Muscari

 Tanacetumو
polycephalum ،neglectum
 Euphorbia cheiradeniaبا ارتفاف از سط دریاا ،وزن
مخصااوص تقیقاای ،ازت کاال ،رطوباات اشااباف ،سااازند
زمینشناسی ،درصد مواد آلی و کربن آلی رابطاه مثبات و
بااا جهاات جیرافیااایی ،درصااد آهااک ،پتاساایم ،هاادایت
الکتریکاای ،درصااد شاایب زمااین و اساایدیته دارای رابطااه
منفاای اساات شااکل  .)1در تااالی کااه گونااههااای

 ،Verbascum kurdicumبااا درصااد آهااک ،اساایدیته،
هدایت الکتریکی و مقدار پتاسیم خااک رابطاه مثبات و باا
ارتفاف از سط دریا ،ماواد آلای و ازت دارای ارتباا منفای
هستند.

جدول  .4نتايج آنالیز  3محور اول ( CCAآزمون مونتکارلو)

مقدار ویژه
درصد واریانس
درصد واریانس تجمعی
ضریب همبستگی محور با متییر و گونهها
P-value

محور اول

محور دوم

محور سوم

4/421
22/4
22/4
4/031
4/42

4/024
50/0
02/4
4/031
4/40

4/000
50/3
44/0
4/003
4/50

جدول  .5نتايج آنالیز  CCAبرای متغیرهای محیطی در منطقه مورد مطالعه
عوامل محیطی
اسیدیته
آهک
هدایت الکتریکی
رطوبت اشباف
مواد آلی
کربن آلی
فسفر
نیتروژن
سازند
وزن مخصوص ظاهری
وزن مخصوص تقیقی
شن
رس
سیلت
پتاسیم
شیب
ارتفاف
جهت

،Acer

Astragalus

محورهای PCA

محور اول

محور دوم

محور سوم

-4/003
-4/200
-4/102
4/020
4/204
4/230
-4/452
4/430
4/011
4/444
4/445
4/243
-4/420
-4/400
-4/104
-4/004
4/304
-4/400

4/454
4/402
4/520
4/401
4/404
4/401
4/442
4/111
4/223
-4/424
4/134
4/000
-4/025
-4/224
4/552
-4/042
4/422
-4/320

4/414
4/545
4/550
-4/240
-4/430
-4/430
-4/500
-4/423
4/233
4/502
-4/450
4/520
-4/241
-4/403
4/500
-4/235
-4/440
4/042
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شکل  .4رستهبندی گونهها با استفاده از تجزيه و تحلیل  CCAدر رابطه با خصوصیات خاک و توپوگرافی (اسیديته ،pH :هددايت الکتريکدی،EC :
آهک ،Lime :وزن مخصوص حقیقی ،PD :ازت کل ،N :پتاسیم ،K :سازند زمینشناسدی ،Formation :مدواد آلدی ،OM :کدربن آلدی ،C :ارتفدا::
 ،Heightشیب Slope :رطوبت اشبا ،Saturation ::جهت ،Aspect :گروه اکولوژيک اول:

 ،گروه اکولوژيک دوم:

 ،گروه اکولوژيک سدوم:

،

گروه اکولوژيک چهارم) :

.4بحثونتیزهگیری
در تجزیه و تحلیل دادههاای پوشاش گیااهی منطقاه
مورد مطالعاه ،باا اساتفاده از آناالیز دو طرفاه گوناههاای
شاخص  ،)TWINSPANچهار گروه اکولوژیاک گیااهی
تفکیک گردید که هر گروه اکولوژیک گیاهی بیانگر واتاد
همگن گیاهی منحصر به فرد میباشاد .بناابراین شاناخت
گروههای گیاهی و تعیین موقعیت مکانی آنها در توصی
دامنه تیییرپریری شرایط محیطی اهمیات زیاادی دارد و
میتواند در مدیریت های آمایش الگوی مناسبی محساو
گاااردد .جواماااع گیااااهی کاااه باااا عناصااار رویشااای

اصاالی  Crataegus pontica ،Quercus baranttiو
 Acer monspessulanumمشااااخص ماا ایشااااوند
آهکدوستتر از جوامعی اسات کاه باا گوناههاای اغلاب

بالشتکی مشخص میگردند .ضمنا گوناههاای جواماع اول
تمایل به رویش در بستر خاکی دارناد و در بساتر سانگی
ظاهر نمی شوند و این بایساتی در جنگالکااریهاا ماورد
توجه قرار گیرد.
با توجه به نتای  PCAگروههای اکولوژیک اول و دوم
در سازند پابده و گروههاای اکولوژیاک ساوم و چهاارم در
سازند آسماری قرار دارند .این بدین معنی است که گاروه
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اکولوژیاااک اول و دوم باااا عناصااار شااااخص درختااای و
درختچااااهای Crataegus ،Quercus barantti
 Acer monspessulanum ،ponticaتمایل باه رویاش
در سازند پابده را دارند .گروه اکولوژیک سوم و چهاارم باا
گوناااااههاااااای اغلاااااب بوتاااااهای و درختچاااااهای
kotschyi

mucronata ،Echinops

،Daphne

Astragalus adscendens ،Amygdalus elaeagnifolia

تمایل به رویش در سازند آسماری دارند .به عباارت دیگار
گونههای درختی گاروه  5و  2بیشاتر باه وجاود خااک و
خصوصیات خاک و گروه  0و  0باه درز و شاکاف سانگی
وابستگی دارند .رطوبت مهم تارین عامال محادود کنناده
محیطی میباشد که بقاای گیاهاان در منااط خشاک و
نیمهخشک را تحت تاثیر قرار میدهاد ] .[1ایان موضاوف
اهمیت مکان مناسب بارای اساتقرار و گساتر سیساتم
ریشهای گوناههاای گیااهی مختلا جهات تاامین نیااز
رطوبتی طی فصول خشک برای بقاء در ایان اکوسیساتم-
های تساس را نشان میدهد .در ایان رویشاگاههاا درز و
شکافهای موجود در سنگها و نفوذپریری آنهاا نسابت
به آ به عبارت دیگر نوف ساازند نقاش بسایار مهمای در
استقرار گیاهان ایفا مایکناد .ساازندهاایی کاه قاادر باه
نگهداشت تجم کل آ در دساترس بیشاتر بارای ریشاه
گیاهان باشند ،استقرار و گستر پوشش گیاهی بیشتری
خواهند داشت ] .[2بر ایان اسااس گیاهاان باا نیااز آبای
بیشتر بر روی سازندهایی باا آ قابال دساترس بیشاتر و
گیاهان خشکیپسند در سازندهای با نگهداشات رطوبات
کمتار نیاز قاادر باه اساتقرا خواهناد شاد .تیییار ساازند
زمین شناسی باع تیییر خصوصیات فیزیکی و شایمیایی
خاک ] ،[2سایمای ژوومورفولاوژی و در نهایات تیییارات
پوشش گیاهی میشود ] .[04این تحقی برای اولاین باار
توزیع و پراکنش جواماع گیااهی منطقاه را در ارتباا باا
سازند مورد بررسی قرار داده است .در منطقه مورد مطالعه
دو سااازند آسااماری در ارتفاعااات و سااازند پابااده در زیاار
سازند آسماری و در ارتفاعات پایینتر وجاود دارد .ساازند
آسماری با برونزدهای سنگی و درز و شکاف و سازند پابده

با الیهای از خاک مشاهده میشود.
در آنالیز تطبیقی متعارف  ،)CCAرجبنادی گوناههاا
در فضای رجبندی عوامل محیطی قرار مایگیارد و بادین
وسیله میتوان ارتبا عوامل محیطی را با گونههاا تفسایر
کرد ] .[22آنالیز  CCAترکیب غیرخطای گوناههاا را باا
عوامل محیطی و باا اهمیاتتارین متییار محیطای را در
ارتبا با محورها نشان میدهد ] .[00 ،20در این پژوهش
نتای  CCAاطالعات به دست آمده از آناالیز مولفاههاای
اصلی  PCAرا تایید نمود .با توجه به آزمون موناتکاارلو
محور اول و دوم با مقدار ویاژه  4/43و  ،4/03باه ترتیاب
 23و  50درصد واریانس تیییرات را در گونههاای گیااهی
توجیه میکنند و ضریب همبستگی این محورها با متییار
و گونهها  4/03است جدول  .)0و همچنین باا توجاه باه
نتااای  CCAشااکل  )4گااروه چهااارم و یااا گونااههااای

،Ziziphora clinopodioides ،Centaurea irritans
،Astragalus adscendens ،Echinops kotschyi
،Onosma microcarpum ،Amygdalus orientalis
Lonicera
،Daphne
mucronata
،Rhamnus
pallasii ،nummulariifolia
cheiradenia

،Euphorbia

Acantholimon

،Aethionema
grandiflorum ،erinaceum
،Stipa pennata ،Tanacetum polycephalum
Cotoneaster
،Amygdalus
elaeagnifolia
،Acantholimon
bromifolium ،luristanica
Dianthus
،Astragalus neo-Mozaffariani
 ،orientalisبا ارتفاف از سط دریا ،رطوبت اشباف ،ساازند
زمینشناسی آسماری ،درصد مواد آلی و کربن آلی خااک
رابطه مثبت و با درصاد آهاک خااک ،اسایدیته ،هادایت
الکتریکی ،پتاسیم و درصد شیب دارای رابطه منفی اسات.
مقدار ماده آلی خاک نقش مهمی در تاصلخیزی و به تبع
آن پراکنش گونههای گیاهی دارد ] .[50در واقع ماده آلی
بسیاری از خواص فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک را
تحت تاثیر قرار می دهد ] [00و نقاش اساسای در تاامین
کربن و انرژی میکروارگانیسمهای هتروتروف دارد ] .[04با
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توجه به نمودار می تاوان ایان طاور تفسایر نماود کاه باا
افزایش ارتفاف از  2444تاا  5344تناوف گوناهای افازایش
یافتااه و فاارم گیاهااان در ایاان منطقااه اکثاارا بااه صااورت
بالشتکی و سنگ زی دیده میشود .به تدری که از ساط
دریا به سمت منااط مرتفاع پایش بارویم ناوف خااک و
پوشش گیااهی وابساته باه آن نیاز تیییار مایکناد و در
ارتفاعااات پااایین تیییاارات جوامااع گیاااهی بیشااتر بااا
ویژگیهای خاک در ارتبا است ولای در منااط مرتفاع
ارتفاف نیز نقش مهمتری در تیییارات جواماع اکولاوژیکی
گیاهان ایفا میکند ] .[00هدایت الکتریکی از دیگر عوامل
تاثیر گرار بر پوشش گیااهی منطقاه باوده اسات .شاوری
هدایت الکتریکی) عالوه بر کاهش آ قابل استفاده گیاه،
موجب به هم خوردن تعادل بین یونها میشود ].[02
با توجه به نتای این تحقی  ،با افزایش ارتفااف میازان
اسیدیته خاک کاهش مییابد .اسیدیته با میازان بارنادگی
رابطه عکس دارد .کمبود بارنادگی باعا تجماع بازهاای
تبادلی در خاک و قلیایی شدن آن میشود ] .[00بنابراین
با افزایش ارتفاف میزان بارنادگی افازایش ماییاباد و ایان
باع کاهش اسیدیته میشود.
شاایب از عواماال م اؤثر و معناایدار باار روی پااراکنش
گروههای اکولوژیک و گونههای گیاهی اسات کاه ایان باا
نتاای تحقیقاات  [54] Janisovaو  Daviesو همکااران
] [4مطابقت دارد .درصد شیب به ویژه در ارتفاعات نقاش
عمدهای در استقرار جوامع گیااهی دارد .شایب از طریا
تأثیر معنیدار بر روی نفوذ آ و رواناا  ،شاکل زماین و
کاربری زمین بر روی رطوبت قابل دسترس گیاهان نقاش
مهمی دارد ] [05و از طرفی رطوبت قابل دساترس عامال
مهمی در استقرار گیاهان میباشد ].[05
گروههای اکولوژیک اول و دوم و با گوناههاای معارف

،Glycyrrhiza glabra ،Aristolochia bottae
،Astragalus adulterinus ،Quercus barantti
،Crataegus pontica ،Astragalus microcephalus
Capparis spinosa ،Eremostachys laevigata
Pistacia ،Echinops quercetorum ،var. spinosa
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Centaurea ،Acer monspessulanum ،atlantica
multifida ،amadenensis

،Biebersteinia

 ،Verbascum Kurdicumبا سازند زمینشناسی پاباده،
درصد آهک ،اسیدیته ،هدایت الکتریکای ،میازان پتاسایم
خاک و درصد شیب زمین دارای رابطه مثبت میباشند در
تالیکه با ارتفااف از ساط دریاا ،رطوبات اشاباف ،ساازند
زمینشناسی آسماری ،درصد مواد آلی و کربن آلی خااک
ارتبا منفی دارند .به طور کلی این گوناههاا باا افازایش
مقدار آهک گرایش زیادی نشان میدهند که میتوان ایان
گونهها را جز گونههای آهاکدوسات قلماداد نماود .ایان
گونهها با توجه موقعیت آنها در نمودار با افازایش آهاک،
اسیدیته ،شوری و مقدار زیاد پتاسیم گرایش مثبت نشاان
میدهند .میزان پتاسایم هماواره از عوامال تاثیرگارار در
پراکنش پوشش گیاهی باوده اسات ] 03و  .[00افازایش
مقدار پتاسیم با توجه به امالح نمک و شوری دارای رابطه
مستقیم است و این خاکها از لحا مواد آلی و ازت فقیار
هستند و به علت وجود آهک جر بعضای از عناصار باه
سختی انجام میگیارد .جار ازت در خااکهاای خیلای
آهکی به خوبی انجام نمایگیارد زیارا آهاک باه صاورت
غشایی اطراف ذرات یا کلوویدها را میپوشاند و در نتیجاه
مانع معدنی شدن هوموس میگردد ] .[00تحقیقات انجام
شده نشان میدهاد کاه آهاک خااک از عوامال مهام در
تفکیک تی های گیاهی میباشد ] .[22 ،50میزان آهاک
از مهمترین عوامال ماوثر بار پوشاش گیااهی در منطقاه
هزارجریب بهشهر ] ،[02مراتع استان یازد ] [50و اسات
آبااده  )Mohtasham niaباوده اسات .آهاک از عوامال
محدود کننده در انتشار گیاهان محسو میشاود ] [00و
قابلیت نفوذ خاک را زیاد میکناد ] .[50آهاک باعا باه
وجود آمدن ساختمان مناسب و تعدیل اسایدیته خااک و
به تبع آن جر مواد غرایی میشود ] .[50 ،54اما میزان
باالی آهک در خاک باع بروز پدیده ناسازگاری میشاود
که منجر به عدم جر سایر عناصار تیریاهای مایگاردد.
افزایش آهک در خاک سبب افزایش  pHخاک مایگاردد
که عاملی برای کاهش جار برخای عناصار میاری کام
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مصرف مانند آهن و روی در خاک است.
بااااا توجااااه بااااه نتااااای  ،CCAگونااااههااااای
tripedela

،Nectaroscordum

Geranium

،Rosa canina ،Marrubium vulgare ،tuberosum
Cousinia ،Celtis caucasica ،Tulipa Montana
 ،Ficaria kochii ،jacobsiiبا وزن مخصوص تقیقای و
ازت دارای ارتبااا مثباات و بااا جهاات جیرافیااایی زمااین
ارتبا منفی دارند و بیشتر در جهتهاای شامالی رویاش
دارند .اما گونه  Rhamnus pallasiiبیشتر در جهتهای
جنوبی رویش داشاته و باا وزن مخصاوص تقیقای و ازت
دارای رابطه منفی میباشد .ارتفاف و جهات جیرافیاایی از
مهاامتاارین عواماال مااوثر در تفکیااک تی ا هااای گیاااهی
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میباشند ] 20 ،51و .[00
نتای این تحقی نشان داد که بارای جنگالکااری در
مناط خشک و نیمهخشک همه عوامل محیطی از جملاه
سازند زمینشناسی باید مورد توجه قرار گیرد.
نتای تجزیاه و تحلیال  CCAو  PCAنشاان داد کاه
یکسری عوامال اکولاوژیکی از جملاه جهات جیرافیاایی،
ارتفاف ،شیب و خصوصیات خااک و زماینشناسای باعا
تجمع برخی گوناههاا باه صاورت دساتههاای همگان در
تعدادی از قطعات نموناه شاده اسات .یعنای اخاتالف در
شاخصهای محیطی ،نحاوه توزیاع و اساتقرار گاروههاای
اکولوژیک گیاهی را تعیین مینماید.
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