
 

 شناختی گیاهی های بومبر پراکنش گروهثر ؤمبررسی عوامل محیطی 

 سبالن - مغانمراتع  در پروفیل ارتفاعی

 ایران.دانشگاه محقق اردبیلیکشاورزی و منابع طبیعی،  ۀدانشکد، گروه منابع طبیعی، علوم مرتعدکتری  آموختۀدانش سحر غفاری؛ ، 

 ایران.کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی ۀدانشکدگروه منابع طبیعی،  استاد ؛*اردوان قربانی ، 

 ایران.، یلیدانشگاه محقق اردب ،یعیو منابع طب یکشاورز ۀدانشکد، یداروئ اهانیو گ یاهیگروه علوم گ دانشیار ؛مهدی معمری 

 ایران.کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی ۀدانشکدگروه منابع طبیعی،  دانشیار زاده؛رئوف مصطفی ، 

 ها، مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بخش تحقیقات جنگل ،یپژوهش اریاستاد ؛دارلردیمحمود ب

 ، ایران.(، رشتAREEOاستان گیالن، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )

 ایران.، دانشگاه محقق اردبیلیکشاورزی و منابع طبیعی،  ۀدانشکد، گروه منابع طبیعی، علوم و مهندسی مرتعدانشجوی دکتری  آزاد کاکه ممی؛ 

 

 چکیده

ستی و بلندیعوامل ثیر أت بررسیهدف از این تحقیق  سنجهپ سرزمین بر توزیع و پراکنش جوامع گیاهی ، خاک، اقلیم و  سیمای  های 

ستان اردبیل - مراتع مغاندر پروفیل ارتفاعی  ست.  بوده سبالن در ا سی و تعیین گروه گونه برایا پالت یک  840های اکولوژیک برر

برداری نمونهشد.  ثبتهای گیاهی شد و تراکم و درصد پوشش گونه برداشتسیستماتیک -سایت به صورت تصادفی 28متر مربعی در 
های معرف ه گونهبا اساااتفاده از لنالیو دو  رف برداری شاااد.متری نمونهساااانتی 15-30و  0-15هر ساااایت، از دو عمق در خاک 

(TWINSPANپوشش گیاهی  بقه )از روش همبستگی و لنالیو  عوامل محیطیثرترین ؤمتعیین  خطی وبرای لزمون هم بندی شد و

توجه ( استفاده شد. با CCAلنالیو تطبیقی متعارف )بررسی روابط پوشش گیاهی با عوامل محیطی از  برای( و PCAاصلی )های لفهؤم

ها( مقادیر ویژه لن )و CCAمحیط برای محورهای -گونه ؤرابط .شاااد تفکیکاکولوژیک  هایگونه، چهار گروه TWINSPAN نتایج به

محیط محاسبه شده توسط دو محور -. همبستگی گونهدست لمدهب( 65/0) 4/38( و 77/0) 8/20برای محورهای اول و دوم به ترتیب 

و در امتداد  لکه ۀاندازمتوسااط های ارتفاع، شاایب، بارندگی و در جهت معکوس گرادیان اولگروه اکولوژیک  .اساات 96/0و  95/0اول 

های اسیدیته، رس و رس قابل انتشار عمق اول، وزن مخصوص ظاهری، تراکم لبه و ضریب تغییرات اندازه لکه قرار گرفته است. گرادیان

سط گروه سومو  دومگروه اکولوژیک  شرایط محیطی در حد وا قرار دارند. این دو  چهارمو  اولهای اکولوژیک از لحاظ ترکیب گیاهی و 

سترش دارندارتفاعات میانی  در گروه شیب،  چهارم. گروه اکولوژیک گ سط اندازه لکهدر انتهای گرادیان ارتفاع، بارندگی،  در جهت  متو

 دهند.های سبک را ترجیح میاند و منا ق ارتفاعی مرتفع و خاکفتهمعکوس رس و رس قابل انتشار عمق اول قرار گر

 لنالیو چند متغیرههای اکولوژیک، عوامل محیطی، گونه گروه :کلید واژگان

 

 Email: a_ghorbani@uma.ac.ir + 989126652624: * نویسنده مسئول: شماره تماس

 10/12/1397 تاریخ دریافت:

 15/02/1399تاریخ تصویب: 

 

 149-166ص 



 1399، بهار 1، شماره 73مجله منابع  بیعی ایران، دوره مرتع و لبخیوداری، 

 

150 

 . مقدمه1
 تغییر و بوده پویایی دارای ذاتی  وربه گیاهی جوامع

پسااتی و  اقلیم و تغییرات خاک، مانند عوامل محیطی در

، 15[ دنکنمی تغییرات خوشدساات را پویایی بلندی این

که  .]21 نده( را  نده و غیرز عددی )ز مل مت قان عوا محق

گیاهی مؤثرند، مورد جامعۀ اساااسااا  در تشااکیل ساااختار 

عه قرار داده طال یب، م به درک توزیع، ترک مل  ند. این عوا ا

 .]16[ کنناادمیهااا و جوامع گیاااهی کمااک تنوع گونااه

ای هستند که های شناخته شدهمتغیرهای غیرزنده ویژگی

یت و جوامع  کان بر روی جمع مان و م عد ز در هر دو ب

ند یاهی اثر گذار نده عوامل این از یک هر .]23[ گ  غیرز

 را جوامع گیاهی تغییرات خود ضااع یا  قوتبه  بسااته

 تغییرات شاایب یا گرادیان به لن از اند کهشااده موجب

ست یاد محیطی سانی از  رفی فعالیت .]8[ شده ا های ان

محیطی، بر زیساااتهای به دلیل عدم توجه به محدودیت

ثار زیسااات تأثیرگذار بوده و ل مای محیط  محیطی سااای

 گذاردجا میهای  بیعی بهشاادیدی بر روی اکوساایسااتم

هااای لااذا ضاااروری اساااات، عالوه بر ناااهمگنی .]2[

عنوان موجودی اثرگذار بر محیطی، انساان را نیو بهزیسات

 .]4[ ساختار و عملکرد پوشش گیاهی مورد توجه قرار داد

نه با یلو  بردارینمو تداد  در معین فواصاااال در تحل ام

 پیوساااته تغییرات مطالعۀ به توانمی محیطی، گرادیان

یاهی پوشاااش مل اثر در گ خت محیطی عوا  .]25[ پردا

ستناهمگنی  ستی معموال  با افوایش تغییرات  محیطیزی پ

یل اثرگذاری بر خاک و اقلیم و بلندی به دل اقلیم،  و )مو، 

که اختالالت  بیعی، شرایط خاک و یا شدت تأثیر انسان( 

ای را تحت تأثیر قرار صاااورت بالقوه ترکیب و تنوع گونهبه

هد، افوایش می بدمید جایی .]34، 5[ یا مل از لن که عوا

شاناسای شاوند گیاهانی که نیازهای بوممحیطی باعث می

یکسااانی دارند در یک ناحیه مشاااهده شااوند و تشااکیل 

بدهند شاااود که چنین فرض می ]16[ جوامع گیاهی را 

 ور مکرر بااا هماادیگر در نواحی بااا گیاااهااانی کااه بااه

های مشاااابهی از ر وبت، خاک، مواد غذایی، نور و ترکیب

سی یا یابند، دارای نیازهای بومدیگر عوامل حضور می شنا

شوند. بندی میو در یک گروه دسته دارندبردباری مشابهی 

 خوانندشاااناختی میهای بوماین گروه را به نام گروه گونه

]9[. 

های گیاهی اصاالی و در بررساای تی  ]3[ در تحقیقی

نه با تنوع گو فاعی  یب ارت یک شااا یاهی در  ول  های گ

اساااتفاده از روش لنالیو تطبیقی متعارفی در عربساااتان 

گیاهی با ارتفاع و  ساااعودی بیان داشاااتند که بین تنوع

به به ن ر جن باج وجود دارد و  ندی ارت های پساااتی و بل

شد. همهای کتر تحت تأثیر دامنهرسد بیشمی چنین وه با

عواملی مانند مه، ارتفاع، شااایب، جهت، ر وبت، خاک و 

ای در ارتباج بوده اسااات. پساااتی و بلندی با ترکیب گونه

که در ی ورتر تحت تأثیر ارتفاع بوده، بهتراکم گونه بیش

فاع در  با کاهش ارت نه افوایش و  باالتر تراکم گو عات  فا ارت

افوایش درجه  های سااااحلی با کاهش بارندگی ودشااات

در تحقیقی حرارت تراکم گونه کاهش نشااان داده اساات. 

های گیاهی در تعامل جوامع و گونهمطالعۀ در  ]22[ دیگر

سوات منطقۀ با عوامل خاکی و پستی و بلندی در کوه الوم 

بیان داشاااتند ارتفاع، جهت و بافت خاک اثر قابل توجهی 

ای در مطالعه] 30[ توزیع جوامع دارند.در ترکیب گونه و 

با اساااتفاده از روش لنالیو تطبیقی متعارفی، ارتباج بین 

شش در  ستان را دیواندرۀ منطقۀ عوامل محیطی و پو کرد

ترین ها نشان داد که مهمنتایج لن .مورد بررسی قرار دادند

خصاوصایات پساتی و بلندی و خاکی در این جوامع ازت، 

، اساایدیته، درصااد للیمادۀ للی، درصااد پتاساایم، کربن

ر وبت اشاااباع، بافت خاک و هدایت الکتریکی، ارتفاع از 

ت در بررسی تغییرا ]28[ سطح دریا، جهت و شیب است.

ر دهای اکولوژیک های تنوع زیساااتی گروه گونهشااااخ 

صالح الدینامتداد گرادیان ارتفاعی جنگل کال نوشهر های 

تواند به بیان داشاااتند که عامل ارتفاع از ساااطح دریا می

عاملعنوان  نده یک  ای در محیطی مهم، نقش تعیین کن

نهتغییرات شاااااخ  های های تنوع زیساااتی گروه گو

ی یک و تفک یاهی و پراکنش لناکولوژ ها در ک جوامع گ

 کند.میمنطقه ایفا 

 متغیرهای به گیاهی هایگونه پاسخ چگونگی شناخت
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 اصاالح شاناسای،بوم هایتئوری لزمون من وربه محیطی

 شاااخ  هایگونه گیاهی، تعیین جوامع لنالیو هایروش

 قلمرو جغرافیایی پراکنش تخمین محیطی، هایارزیابی در

 و محیطی عوامل اثرات تخمین و هاگونه شااناساایبوم و

ست و نقش  مفید پوشش گیاهی روی بر اقلیمی تغییرات ا

ستریوی  رحمهمی در برنامه محیطی و مدیریتی های زی

سااابالن  -مغان عتوانمندی مراتاهمیت و با توجه به دارد. 

ترین مراتع کشاااور بوده و که یکی از مهماساااتان اردبیل 

عشایر شاهسون با توجه به الگوی زیست عشایری )کوچرو 

کنند و بودن( در  ول ساااال از این مراتع اساااتفاده می

همچنین با توجه به مرور منابع، تحقیق جامعی در ارتباج 

پوشاااش گیاهی این منطقه صاااورت نگرفته اسااات. به با 

بررسی ، بالنس-مغان مراتع ازنیاز مدیریتی اصولی  من ور

نه بل گروه گو قا ناختیهای روابط مت مل  بوم شااا و عوا

از پژوهش حاضااار  هدفمحیطی نیاز به شاااناخت دارد. 

با  بوم شاااناختیهای گروه گونه روند تغییراتبررسااای 

های محیطی ) ندیمتغیر و  خاک، اقلیمی ،پساااتی و بل

ترین متغیرهای مهم ( و تعیینهای سیمای سرزمینسنجه

 .است بوده  گیاهی پوشش گسترش بر مؤثر محیطی

 

 شناسی. روش2

 . معرفی منطقۀ مورد مطالعه1.2
تا  47° 45'مورد بررسااای با حدود جغرافیایی منطقۀ 

عرض  39° 27'تا  38° 18' ول شااارقی و  °48 23'

ست.  ستان اردبیل قرار گرفته ا شمالی ا شمالی در بخش 

هکتار اساات  6600مورد مطالعه حدود منطقۀ مساااحت 

به من ور بررساای اثر گرادیان ارتفاعی بر روی  (.1)شااکل 

به مشااااهدات  ای،تغییرات الگوهای توزیع گونه با توجه 

یدانی یۀ و بر  م قات قبلیپا قات، تحقی فاعی   ب  300ارت

سب برای  سۀ متر، ارتفاع منا شش گیاهی مقای تغییرات پو

یت]14[شااااد  تعیین خاب سااااا های انت یار  برای . مع

 اختالف متر 300ال ( حداقل شامل:  گیاهی بردارینمونه

ند باشااا ته  فاع داشااا یت ب( مراتع  بیعی  ؛ارت قابل با  و 

منا ق مسکونی، حاشیۀ اثر  پرهیو از ج( ؛باشنددسترسی 

های لبی، زراعی، منا ق تفریجی، پهنه هایها، زمینجاده

 درصاد 60 د( شایب کمتر از؛ انتخاب شاوند و ... هاپرتگاه

 توجه به ضوابط . باباشند ( جهت شمالیحو  ؛داشته باشند

تا  100ساابالن بین -فوق در امتداد گرادیان ارتفاعی مغان

سطح دریا ) 3300 ضی متر ارتفاع از   متر 100کمتر از ارا

های کشااااورزی، منا ق مساااکونی و ، عمدتا  زمینارتفاع

و مراتع در ارتفاع بیش  بوده مراتع  بیعیفاقد صاانعتی و 

 برداری( نمونهبوده است دسترسیجادۀ متر، فاقد  3300از 

متر از سااطح دریا انتخاب شااد.  300ارتفاعی  در  بقات

ستانمنطقۀ  ستان خشک و زم های مورد مطالعه دارای تاب

ساارد اساات؛ برای سااه تا چهار ماه از سااال، با برف و یخ 

ط اردیبهشت تا اواسط شهریورماه، اواساز شود؛ پوشانده می

در ارتفاعات براساس شاخ  دومارتن  بوده و فصل خشک

از نوع نیمه و در ارتفاعات باال،  اقلیم از نوع خشاااک پایین

شک ست خ صیفی مربوج به  .]17، 14[ ا صیات تو صو خ

 ( ارائه شده است.1های مطالعاتی در جدول )سایت

 برداری پوشش گیاهی و خاکنه. نمو2.2
نه بهنمو یاهی  خاک و پوشاااش گ من ور برداری از 

متر از  3300تا  100سااازی از دو پروفیل ارتفاعی از مدل

سطح دریا از دشت مغان تا نیمه شمالی سبالن در استان 

سایت انجام شد. در هر  28و در مجموع با انتخاب  اردبیل

متری  100ترانسااکت و در  ول هر ترانسااکت  3سااایت 

ها و نوع پوشش توجه به سطح رویشگاه ) ول ترانسکت با

پالت با توجه به اندازۀ مربعی ) پالت یک متر 10گیاهی( 

نهنحوۀ نوع و  به پراکنش گو جه  با تو یاهی( و  های گ

تعیین شد. سپس در  ول هر  ]27، 16[ مطالعات گذشته

سکت با توجه به خصوصیات پوشش گیاهی، وضعیت  تران

پستی و بلندی، عوامل اکولوژیک، هدف تحقیق و مساحت 

گاه  لۀ ، ]7[رویشااا کدیگر ده متر )هر پالتفاصااا ها از ی

مجموع  10ترانساااکاات  برای  90پالت و در  پالت( 

شد. تعداد پالتنمونه در هر واحد  هابرداری در ن ر گرفته 

برداری اولیه با توجه به تغییرات برداری بعد از نمونهنمونه
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ماری  با روش ل یاهی  پالت تعیین شاااد.  30پوشاااش گ

 رویش،  ی فصل در منطقه گیاهی پوشش از بردارینمونه

رساایده  کامل رشااد به های گیاهیگونه اکثر کههنگامی

بر رشاااد ارتفاع تأثیر بودند صاااورت گرفت. با توجه به 

برداری از اواسااط فروردین )ارتفاعات پایین( گیاهان، نمونه

نا ق  فت. م باال( صاااورت گر عات  فا ماه )ارت یل تیر تا اوا

برداری عالوه بر ثبت ا العات پوشاااش گیاهی )نوع نمونه

سطح خاک  شش، تراکم( پارامترهای  صد تاج پو گونه، در

)خاک لخت، الشبرگ، سنگ و سنگریوه و فضوالت دامی(، 

در هر پالت ثبت شاااد. موقعیت هر پالت با اساااتفاده از 

( ثبت و سااپس این GPSیاب جهانی )ساایسااتم موقعیت

نقاج در محیط سیستم ا العات جغرافیایی برای استخراج 

های ا العاتی ا العات پساااتی و بلندی و اقلیمی از الیه

نه فاده قرار مربو ه برای هر پالت نمو برداری مورد اسااات

 30تا  15و  15تا  0رداری خاک از دو عمق بگرفت. نمونه

متری )عمق متوسااط خاک منطقه، وجود یا عدم سااانتی

گسااترش  ۀدوانی و محدودوجود سااخت الیه، عمق ریشااه

های اول، پنجم و دهم هر های اکثر گیاهان( در پالتریشه

های خاک در ترانسکت برداشت و با هم مخلوج شد. نمونه

 2پس کوبیده و از الک لزمایشااگاه هوا خشااک شااده، ساا

متری عبور داد شااااد و بعااد از لن بر روی ذرات میلی

های فیویکی و شاایمیایی متر لزمایشمیلی 2تر از کوچک

 انجام شد.

 

 برداری و وضعیت ارتفاعی دو پروفیل ارتفاعیهای نمونهو موقعیت سایت مورد مطالعه در ایران، استان اردبیل ۀمنطقموقعیت  .1شکل 
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 سبالن -های مطالعاتی در طول گرادیان ارتفاعی مغانموقعیت و خصوصیت مکان .1جدول 

 ارتفاع
شماره سایت 
 (1روی شکل )

مختصات 
 جغرافیایی

  شیب
 )درصد(

 های غالبگونه
 بارندگی 
 متر()میلی

 دما 
 گراد(سانتی)درجه 

300-100 1 
48° 01' 07" 

39° 27' 20" 
3 Lolium perenne -Medicago minima 270 14 

300-100 2 
47° 34' 27" 

39° 21' 19" 
3 Trigonella monspeliaca-Erodium deserti 274 14 

600-300 3 
48° 04' 53" 

39° 11' 38" 
22 Artemisia austriaca-Trifolium subterraneum 279 13 

600-300 4 
47° 34' 50" 

39° 16' 02" 
22 Avena eriantha -Artemisia austriaca 282 13 

900-600 5 
48° 03' 31" 

39° 02' 51" 
31 Trifolium subterraneum 298 12 

900-600 6 
47° 39' 14" 

39° 01' 17" 
12 Trachynia distachya 300 12 

1200-900 7 
48° 03' 28" 

39° 00' 48" 
38 Medicago minima-Poa bulbosa-Trifolium resupinatum 311 11 

1200-900 8 
47° 39' 59" 

38° 57' 11" 
36 Bromus arvensis-Thymus kotschyanus 321 11 

1500-1200 9 
47° 59' 04" 

38° 57' 32" 
21 Astragalus microcephalus-Festuca ovina 342 10 

1500-1200 10 
47° 41' 17" 

38° 54' 18" 
9 Astragalus microcephalus-Medicago minima 335 10 

1800-1500 11 
47° 57' 23" 

38° 54' 09" 
18 Artemisia austriaca -Festuca ovina 359 10 

1800-1500 12 
47° 41' 14" 

38° 49' 05" 
28 Festuca ovina -Dactylis glomerata 348 9 

1500-1200 13 
47° 58' 39" 

38° 45' 53" 
1 Xeranthemum squamosum -Artemisia austriaca 337 10 

1500-1200 14 
47° 45' 41" 

38° 43' 16" 
30 Festuca ovina-Trigonella arcuata -Erodium cicutarium 328 10 

1200-900 15 
47° 57' 54" 

38° 32' 22" 
24 Artemisia austriaca 323 11 

1200-900 16 
47° 47' 00" 

38° 38' 09" 
12 Artemisia austriaca-Lasiopogon muscoides 316 11 

1500-1200 17 
47° 58' 52" 

38° 27' 38" 
35 Astragalus microcephalus -Trifolium arvense-Acantholimon gilliatii 340 10 

1500-1200 18 
47° 50' 24" 

38° 30' 38" 
12 Medicago minima-Aegilops triuncialis-Astragalus vegetus 325 10 

1800-1500 19 
47° 56' 30" 

38° 27' 17" 
14 Astragalus microcephalus -Taeniatherum caput-medusae 355 9 

1800-1500 20 
47° 49' 10" 

38° 26' 15" 
20 Taeniatherum caput-medusae -Medicago sativa 346 9 

2100-1800 21 
47° 55' 55" 

38° 25' 41" 
34 Astragalus microcephalus-Bromus arvensis-Thymus kotschyanus 366 8 

2100-1800 22 
47° 49' 09" 

38° 25' 06" 
20 Bromus tectorum 361 8 

2400-2100 23 
47° 51' 19" 

38° 21' 45" 
31 Festuca akhanii-Astragalus eriostylus-Poa pratensis 385 7 

2400-2100 24 
47° 49' 31" 

38° 22' 52" 
37 Astragalus aureus-Festuca ovina 379 7 

2700-2400 25 
47° 49' 13" 

38° 21' 47" 
39 Festuca ovina- Astragalus aureus 398 6 

2700-2400 26 
47° 50' 51" 

38° 20' 21" 
40 Festuca ovina- Trifolium medium 393 6 

3000-2700 27 
47° 49' 16" 

38° 20' 43" 
33 Lolium rigidum-Festuca ovina- Trifolium medium 404 6 

3300-3000 28 
47° 50' 25" 

38° 18' 44" 
19 Festuca ovina-Alopecurus vaginatus 425 11 
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 متغیرهای مورد بررسی. 3.2
با توجه به اقلیم منطقه و اهمیت عوامل خاکی و تأثیر 

سانی در این مطالعه فعالیت عامل خاکی )در دو  17های ان

عصارۀ ) الکتریکی، هدایتمتر( pH) عمق(، شامل: اسیدیته

شباع( سیمگل ا سیون( ، کل سیون( ، منیویم)تیترا ، )تیترا

سفر سن( ف سیم)اول ، )کجلدال( ، ازت)فلیم فتومتری( ، پتا

سیون  ایذرهللی مادۀ ، )والکی و بالک(للی مادۀ  سیدا )اک

های فلوی با حجم )اسااتوانه ، وزن مخصااوص ظاهریتر(

 ، رس)تیتراساایون( ، لهک)تیتراساایون( کربنات، بیثابت(

شن(هیدرومتری بایکاس) سیلت)هیدرومتری بایکاس( ،   ، 

شار)هیدرومتری بایکاس( )هیدرومتری و به  ، رس قابل انت

 3؛ )فلیم فتومتری( و ساادیم صااورت نساابتی از کل رس(

عامل پوشش سطحی شامل: خاک لخت، سنگ و سنگریوه 

عامل اقلیمی شاااامل: میانگین بارندگی و  2و الشااابرگ؛ 

شاااامل: پساااتی و بلندی عامل  3درجه حرارت سااااالنه؛ 

در  ساارزمینساانجۀ شاااخ   7ارتفاع، شاایب و جهت و 

شامل: تراکم لبه، متوسط سطح لکه، تغییرات  سطح کالس

لکه، میانگین فاصله تا اثرات انسانی، شاخ  اندازۀ  ضریب

تجمع، میانگین شاااخ  شااکل و متوسااط شاااخ  بعد 

ساس  سی قرار گرفت. متغیر بارندگی بر ا فراکتال مورد برر

)پارس لباد، بیله ساااوار،  سااانجیهای بارانلمار ایساااتگاه

جعفرلباد، اصااالندوز، بران، لقا محمد بیگلو، شااورسااتان، 

شق، ارباب  شورگل، ستبیگلو، گرمی، ار گیالرلو، انگوت، دو

و  کنادی، قره قشاااالق، کنگرلو، مشاااگین، خلیفاه لو(

و  )پارس لباد، گرمی، مشگین شهر، بیله سوار( سینوپتیک

سازی ارتفاع استخراج شده نقشه -گرادیان بارندگیرابطۀ 

عداد و پراکنش ایساااتگاه به اینکه ت با توجه  های شاااد. 

در اساااتان اردبیل نامطلوب اسااات و امکان ساااینوپتیک 

شه صحت نق سته به درجه حرارت با  سازی متغیرهای واب

سب وجود ندارد؛  شۀتهیۀ من ور بهلذا منا درجه  متغیر نق

شد.  استفاده WorldClim ا العات از بانک حرارت ساالنه

با اساتفاده از مدل رقومی ارتفاع  پساتی و بلندیا العات 

(DEMدر ) افوارنرم ArcGIS  تهیه شااادند. ( 10.5)ورژن

افوار نرم های ساارزمین با اسااتفاده ازاسااتخراج ساانجه

Fragstats  انجام شد.( 4)ورژن 

 . تجزیه و تحلیل4.2
در بررسااای روابط پراکنش پوشاااش گیاهی با عوامل 

خطی و انتخاااب محیطی ابتاادا برای جلوگیری از هم

همبسااتگی و  های محیطی با کمترینترین شاااخ مهم

 بررساای مورد محیطی بین عوامل خطی، همبسااتگیهم

 دارای همبستگی که متغیرهایی جفت بین از و گرفت قرار

فه 8/0 از باالتر به مؤل یه  جام لزمون تجو با ان ند  های بود

افوار شد. لزمون همبستگی با نرم حذف هالناصلی یکی از 

SPSS  افوار های اصاالی با نرم( و تجویه به مؤلفه22)ورژن

PC-ORD  ( انجام شد.5)ورژن 

کارلمد پوشااش گیاهی و ارتباج لن با تجویۀ من ور به

بندی بندی و رستهمتغیرهای محیطی، از دو تکنیک  بقه

شد. بههم  وربه ستفاده  شش من ور  بقهزمان ا بندی پو

ای اکولوژیک با نیازهای هگیاهی و تشاااخی  گروه گونه

ستفاده از بوم شش گیاهی منطقه با ا سان، پو سی یک شنا

و باه کماک روش  ]36[ماارل -در-مقیااس عاددی وان

TWINSPAN قه یت ب تدا سااااا ندی شااااد. اب  یهاب

سله مراتبی مقسمی دستهوسیلۀ بهبرداری نمونه سل بندی 

سپس گونه شد و  ساس  بقهمرتب  بندی های گیاهی بر ا

. خروجی این تجویه، جدول شاادندبندی ها دسااتهسااایت

بین منا ق رابطۀ اختصار که بهبود ای دو رفهشدۀ مرتب 

نه نهنمو یاهی را نشاااان برداری و گو  . برایدادمیهای گ

صل از  هایگروه رایب معرف هایگونه تعیین اکولوژیک حا

( استفاده شد. IVIها )لزمون از روش شاخ  اهمیت گونه

افااوار ناارم از TWINSPAN باارای اجاارای تااحاالاایاال

WinTWINS های گروهمقایسااۀ من ور اسااتفاده شااد. به

تجویاۀ اکولوژیاک از ن ر متغیرهاای محیطی، از لزمون 

ای دانکن در ( و چند دامنهANOVA رفه )واریانس یک

 استفاده شد. SPSSافوار نرم

بندی و بررساای من ور انتخاب روش مناسااب رسااتهبه

های گیاهی و عوامل محیطی ابتدا تر روابط بین گونهدقیق

نالیو تطبیقی اریب ) به  ول DCAاز ل یابی  ( برای دسااات
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 ول گرادیان باالتر اینکه گرادیان استفاده شد. با توجه به 

های محیطی و برای بود  3 از باج بین متغیر یل ارت تحل

های اکولوژیک از روش شااایب تغییرات مساااتقیم یا گروه

این  .]35[ ( اسااتفاده شاادCCAتحلیل تطبیقی کانونی )

تجویه از نوع مساااتقیم بوده و ضااامن مرتبط سااااختن 

به تغییرات  یب و فراوانی(  یاهی )ترک تغییرات جوامع گ

دار بین متغیرهااای محیطی، امکااان تعیین روابط معنی

یاهی را فراهم محیطی و پراکنش گروه . برای نمودهای گ

های شاااناساااایی متغیرهایی که بهترین رابطه را با داده

 )لزمون المبدا( ند از روش انتخاب پیشروفلورستیکی داشت

داری مقدار ویژه اولین استفاده شد. معنی CCAتجویۀ در 

همچنین مقادیر ویژه تمام محورها با و بندی محور رسااته

تا معلوم  شااد بررساای ]35[کارلو اسااتفاده از لزمون مونت

ساختار به ست لمده در شود  سی دادهمجموعۀ د شان ها 

داری همبسااتگی از لزمون برای تعیین معنیه اساات. نبود

با  کارلو  نت  فاده شااااد.  999مو افوار از نرمتکرار اسااات

CANOCO  بندی های رسته( برای انجام تجویه4.5)ورژن

 .و ترسیم دیاگرام دو پالتی استفاده شد

 

 . نتایج3
 44جنس و  200گونااه متعلق بااه  386در مجموع 

قۀ خانواده در  بت شااااد. منط عه ث طال خانوادۀ مورد م

Asteraceae  گونه و پس از لن  66باPoaceae, Fabacea ،

Caryophyllaceae ،Brassicaceae  وLamiaceae ترین غالب

ها و مورد مطالعه بودند. تروفیتمنطقۀ های موجود در گونه

گونه  162و  164ها به ترتیب هر کدام با کریپتوفیتهمی

مورد مطالعه بودند. منطقۀ ترین اشاااکال زیساااتی در غالب

عداد همی با افوایش ارتفاع کریپتوفیتت ها روند صاااعودی 

شان دادند، در حالی که تروفیت ها روند نوولی را با افوایش ن

فاع نشااا یتارت ند، ژئوف نه ) 40ها دارای ان داد  34/10گو

صد(، کامفیت صد( و فانروفیت 65/4گونه ) 18ها با در ها در

 درصد( بودند. 78/0گونه ) 3دارای 

 بر پراکنش گونهمؤثر تعیین عوامل محیطی . 1.3
ساس نتایج روش صلیهای مؤلفهتجویه به  برا که در  ا

های اول تا پنجم مؤلفه ،شاااود( مشااااهده می2جدول )

در  .کننددرصاااد تغییرات پوشاااش را توجیه می 71/57

عنوان شاااخ  به 8شاااخ  محیطی،  48محور اول، بین 

لیند. بر اساااس شاامار میاول بهمؤلفۀ های مهم شاااخ 

صیات و مؤلفه ستگی بین خصو اول مؤلفۀ ها، ضرایب همب

عمق اول، لهک عمق اول و دوم، اساایدیتۀ شااامل ارتفاع، 

رس عمق اول و دوم، شن عمق اول، متوسط درجه حرارت 

دوم شاااامل هدایت الکتریکی عمق دوم، مؤلفۀ سااااالنه؛ 

للی عمق دوم، مادۀ ساایلت عمق دوم، کلساایم عمق اول، 

سیم عمق  سط بارندپتا سطح لکه و متو سط  گی دوم، متو

 ساالنه است.

 اصلیهای مؤلفهدر روش تجزیه به  هامؤلفهمقدار واریانس مربوط به هر یک از  .2 جدول

 Broken-stick Eigenvalue درصد تجمعی واریانس درصد واریانس مقدار ویژه مؤلفه

1 78/9 39/20 39/20 45/4 

2 10/7 81/14 20/35 45/3 

3 80/4 01/10 21/45 95/2 

4 18/3 63/6 84/51 62/2 

5 81/2 86/5 71/57 37/2 

6 06/2 29/4 01/62 17/2 
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عدم  یاد متغیرهای مورد بررسااای و  عداد ز به علت ت

نتایج مربوج به لزمون همبستگی خالصه نتایج ارائۀ امکان 

نتایج همبستگی  است.به اختصار ذکر شده ( 2) در جدول

که ( نشاااان می3)جدول  قدار رس عمق اول  در دهد م

ترین بار عاملی را بیشاصااالی های مؤلفهلزمون تجویه به 

های رس عمق دوم، شن عمق اول و دوم ، با شاخ شتدا

داری دارد و ضااارایب همبساااتگی برای هر ارتباج معنی

ی اجتناب از ؛ بنابراین برااسااتدرصااد  80مورد، بیش از 

شاخ  نهایی  خطیاحتمال هم تنها عامل رس عمق اول، 

های محیطی محور اول انتخاب شااد. برای سااایر شاااخ 

 .لزمون مشابه، صورت گرفت

 همبستگی پیرسون بین متغیرهای محیطی آزمون نتایج حاصل از  ۀخالص .3جدول

 یرگذار بر پراکنش گونهتأثهای سیمای سرزمین و پارامترهای سطحی خاک( برای تعیین متغیرهای )توپوگرافی، خاک، اقلیم، سنجه

 

 (84/0) عمق دوم ۀاسیدیت عمق اول ۀاسیدیت

 (88/0) رس عمق دوم رس عمق اول

 (87/0) ، رس عمق دوم(89/0) رس عمق اول عمق اول شن

 (92/0) شن عمق اول، (92/0) ، رس عمق دوم(83/0) رس عمق اول شن عمق دوم

 (87/0) عمق دومللی ۀ ماد عمق اولللی ۀ ماد

 (92/0) پتاسیم عمق دوم پتاسیم عمق اول

 (98/0) درجه حرارت ساالنه ارتفاع

 (89/0) و مجاورت شاخ  پراکندگی تراکم لبه

 (86/0) میانگین شاخ  شکل متوسط سطح لکه

 (87/0) متوسط شاخ  بٌعد فراکتال میانگین شاخ  شکل

 

ستی و بلندی،  محیطی متغیر 48 ازدر نهایت  اولیه )پ

سنجه سرزمین و پارامترهای خاک، اقلیمی،  سیمای  های 

خاک(، مل دو متغیر  محیطی متغیر 22 ساااطحی  شاااا

متغیر اقلیمی )میانگین توپوگرافی )ارتفاع و شااایب(، یک 

عمق اول، اسیدیتۀ بارندگی ساالنه(، سیوده متغیر خاکی )

یت الکتریکی عمق اول و دوم، لهک عمق اول و دوم،  هدا

رس عمق اول، رس قابل انتشااار عمق اول و دوم، ساایلت 

سیم عمق اول، وزن مخصوص ظاهری  عمق اول و دوم، کل

ساااطح زمین  و پتاسااایم عمق دوم(، یک متغیر پوشاااش

سرزمین )تراکم سنجۀ )خاک لخت(، پنج متغیر  سیمای 

لبه، متوساااط ساااطح لکه، تغییرات ضاااریب اندازه لکه، 

 میانگین فاصله تا اثرات انسانی و شاخ  تجمع( استفاده

 شد.

های اکولوژیک و تشرررری  بندی گروهطبقه .2.3

 پوشش گیاهی
منطقۀ پوشش گیاهی  TWINSPANبا توجه به نتایج 

)شااکل  مورد مطالعه به چهار گروه اکولوژیک تفکیک شااد

های مربوج به هر ترکیب، ویژگی ساااختاری و سااایت .(2

 ارائه شده است.( 4)گروه اکولوژیک به اختصار در جدول 

. مقایسررره متغیرهای محیطی بین رویشررر اه 3.3

 های اکولوژیکگونه گروه
ها از ن ر متغیرهای محیطی با استفاده از گروهمقایسۀ 

متغیر  22 رفه نشاااان داد از واریانس یکتجویۀ لزمون 

محیطی استخراجی از کل عوامل محیطی مورد مطالعه در 
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ها  فاوت معنی 11پژوهش، تن مل محیطی ت داری در عا

چهار گروه اکولوژیک مورد بررسااای داشاااتند. متغیرهای 

ندگی ساالنه، اسیدیته و رس عمق اول، ارتفاع، متوسط بار

وزن مخصاااوص ظاهری، متوساااط ساااطح لکه، تغییرات 

( و شاایب، P<01/0لکه و شاااخ  تجمع )اندازۀ ضااریب 

( تفاوت P<05/0رس قابل انتشاااار عمق اول، تراکم لبه )

متغیر  11(؛ بنابراین تنها این 5داری داشتند )جدول معنی

 رار گرفتند.مورد استفاده ق CCAدر لزمون 

 

 TWINSPANهای مورد مطالعه با روش بندی سایتطبقه. 2شکل 
 

 سبالن-گروه اکولوژیک گرادیان ارتفاعی مغان چهارخصوصیات . 4جدول 

 هایشامل سایت ارتفاع های شاخ گونه اکولوژیکگونۀ گروه 

 اول
Trifolium subterraneum, Artemisia austriaca, Poa bulbosa, Medicago 

minima, Avena eriantha, Lolium perenne, Trigonella monspeliaca, 

Filago arvensis, Caucalis platycarpos, Erodium cicutarium 

و  1200-100

1800-1500 
11-7-5-4-3-2-1 

 دوم
Trachynia distachya, Artemisia austriaca, Helianthemum 

salicifolium, Minuartia sclerantha, Xeranthemum squamosum, 
Lasiopogon muscoides, Poa bulbosa, Medicago minima, Erodium 

cicutarium, Stipa haussknechtii 

1500-900 18-16-15-13-6 

 سوم
Bromus tectorum, Bromus arvensis, Astragalus microcephalus, 

Festuca ovina, Taeniatherum caput-medusae, Arenaria leptoclados, 
Poa bulbosa, Alyssum minus, Thymus kotschyanus, Helianthemum 

salicifolium 

2100-900 

22-21-20-19-

17-14-12-10-9-

8 

 چهارم
Festuca ovina, Colpodium parviflorum, Poa bulbosa, Astragalus 

aureus, Draba nemorosa, Trifolium medium, Alopecurus vaginatus, 
Poa pratensis, Thymus kotschyanus, Potentilla bifurca 

3300-2100 
28-27-26-25-

24-23 
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 آزمون دانکن بر اساسهای اکولوژیک میانگین متغیرهای محیطی بین رویشگاه گروه گونه ۀمقایس. 5جدول 

 واحد متغیر
 اکولوژیکگروه 

F 
 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول

 a35/88±204/715 b62/63±88/1163 c97/12±90/1590 d52/18±124/2641 **68/32 متر از سطح دریا ارتفاع

 ab03/45±5/19 a65/96±3/11 bc96/72±2/24 c23/90±3/32 *31/4 درصد شیب

 a54/27±13/319 a66/41±16/278 a04/65±13/299 b59/43±14/423 **27/17 میلی متر میانگین بارندگی ساالنه

 a12/27±0/7 a11/54±0/7 a12/13±0/7 b20/31±0/6 **79/10 - اسیدیته عمق اول

 a05/59±0/0 ab12/79±0/0 ab11/77±0/0 b21/03±0/1 ns70/1 میکرو دسی زیمنس بر متر هدایت الکتریکی عمق اول

 a03/42±0/0 a09/56±0/0 a03/46±0/0 a06/55±0/0 ns43/1 میکرو دسی زیمنس بر متر هدایت الکتریکی عمق دوم

 a44/61±1/6 ab01/91±1/4 ab97/40±0/4 b60/94±0/1 ns79/2 درصد لهک عمق اول

 b03/55±1/6 b56/56±1/6 b38/91±1/5 a51/97±0/1 ns84/2 درصد لهک عمق دوم

 a17/63±4/41 b29/21±2/21 b16/75±3/21 b97/79±0/11 **24/14 درصد رس عمق اول

 a11/06±8/48 b85/94±4/17 ab60/72±5/26 ab33/91±7/31 *19/3 درصد عمق اولرس قابل انتشار 

 a78/03±8/47 b82/19±3/17 ab15/66±6/31 ab31/18±5/33 ns84/2 درصد عمق دومرس قابل انتشار 

 a36/03±4/33 a23/19±2/31 a40/11±2/27 a18/99±2/25 ns16/1 درصد سیلت عمق اول

 a98/75±2/31 a03/17±2/27 a07/69±2/25 a97/83±1/25 ns50/1 درصد سیلت عمق دوم

 a53/43±0/5 a44/68±1/6 a00/65±1/6 a37/37±2/9 ns33/1 میلی اکی واالن بر لیتر کلسیم عمق اول

 a05/26±0/1 a03/22±0/1 a12/18±1/1 b91/02±0/1 **63/5 گرم وزن مخصوص ظاهری

 a94/42±3/29 a59/09±1/19 a26/98±4/24 a19/52±1/20 ns51/1 میلی اکی واالن بر لیتر پتاسیم عمق دوم

 a25/91±5/15 a93/85±2/10 a48/81±2/11 a09/12±4/15 ns4/0 درصد خاک لخت

 a28/01±2/18 a23/08±5/15 ab86/17±3/11 b92/54±0/1 *59/3 متر در هکتار تراکم لبه

 a95/38±107/907 ab82/74±173/816 bc39/09±101/529 c58/88±42/236 **68/6 - لکه ۀاندازتغییرات ضریب 

 a12/95±100/297 a52/61±23/71 a14/52±9/24 b58/33±167/1199 **14/36 هکتار لکهاندازۀ متوسط 

 a85/76±58/253 a83/23±265/581 a98/43±616/1580 a70/52±369/1419 ns83/1 متر فاصله تا اثرات انسانی

 a83/27±0/96 ab15/47±1/93 b96/84±1/88 a07/10±0/98 **87/7 درصد شاخ  تجمع

 

 (CCAنتایج تجزیه و تحلیل تطبیقی متعارف ). 4.3
نشاااان داد که به علت اینکه گرادیان در  DCAنتایج 

های پاسااخ خطی اساات، مدل 3 ول محور اول بیشااتر از 

دهنده دگرگونی در ترکیب فاقد اعتبار اسااات و نشاااان

عنوان به CCAای در  ول این گرادیان است؛ بنابراین گونه

)جدول  انتخاب شد هابندی مناسب برای دادهروش رسته

صل از رج .(6 ی عوامل محیطی با توزیع گروه بندنتایج حا

های اکولوژیک حاکی از لن است که بیشترین مقادیر گونه

به   4/38بندی بود که جمعا  محور اول رج دوویژه متعلق 

را توجیه نمود )مقدار ویژه  محیط -گونه رابطۀ درصاااد از 

جدول ؛ است 65/0و برای محور دوم  77/0برای محور اول 

6). 

متغیر  11رو نشاااان داد که از بین پیشنتایج انتخاب 

محیطی مورد بررسااای، متغیرهای ارتفاع، رس عمق اول، 

سط  سیدیتۀ لکه، اندازۀ متو ضریب ا عمق اول و تغییرات 

شته و داری بر مدل توزیع گونهلکه تأثیر معنیاندازۀ  ای دا

ضافی را با ورود به مدل ایجاد ک اند. ردهبیشترین واریانس ا

ضافه کمی در هنگام ورود به مدل  دیگر متغیرها واریانس ا

 (.7دار نبودند )جدول ایجاد کرده و از ن ر لماری معنی
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 CCA و  DCAنتایج آنالیز .6جدول 

 محور چهارم محور سوم محور دوم محور اول  لزمون

DCA 08/3 53/3 54/3 01/6  ول گرادیان 

CCA 

 50/0 54/0 65/0 77/0 مقادیر ویژه

 91/0 89/0 96/0 95/0 محیط-همبستگی گونه
 6/37 30 7/21 7/11 واریانس توجیه شده

 6/66 1/53 4/38 8/20 محیط-گونه ۀرابط

 

 های اکولوژیکگونه. نتایج حاصل از روش پیشرو )آزمون المبدا( در انتخاب متغیرهای اثرگذار در توزیع گروه 7جدول 

 F P سهم هر متغیر از کل تغییرات )درصد( المبدا متغیر

 30/1 23/0 11 25/0 شاخ  تجمع

 12/0 32/1 10 26/0 تراکم لبه

 04/0 72/1 9 32/0 لکهاندازۀ تغییرات ضریب 

 00/0 19/2 8 45/0 لکهاندازۀ متوسط 

 24/0 71/1 7 21/0 بارندگی ساالنه

 31/0 17/1 6 21/0 مخصوص ظاهریوزن 

 21/0 27/1 5 21/0 رس قابل انتشار عمق اول

 03/0 26/2 4 48/0 رس عمق اول

 01/0 76/1 3 35/0 عمق اول ۀاسیدیت

 30/0 15/1 2 21/0 شیب

 00/0 29/3 1 74/0 ارتفاع

 

سی معنینتایج لزمون مونت داری مقدار کارلو برای برر

های  یان می CCAویژه محور شاااود. محور اول و برای ب

مجموع مقادیر ویژه تمام محورها در ساااطح یک درصاااد 

 (.8 دار است )جدولمعنی

 CCAبندی محورهای رسته ۀویژداری آماری مقدار برای بررسی معنی کارلومونتنتایج آزمون . 8جدول 

 داریسطح معنی F-ratio مقدار ویژه 

 00/0 12/2 77/0 محور اول

 00/0 88/1 71/3 محورهاهمۀ 

 

سته شکلدر نمودار ر شده در  ، 4و  3 هایبندی ارائه 

بناادی هااای اکولوژیااک حاااصاااال از  بقااهگروه گونااه

TWINSPAN های محیطی و تفاوت در ارتباج با گرادیان

یاهی یب گ جدا شاااده هالن در ترک کدیگر  ند. گروه از ی ا

یک  یان اولاکولوژ هت معکوس گراد فاع، در ج های ارت

ندگی و  بار یب،  ندازۀ متوساااط شااا کها تداد  ل و در ام

های اساایدیته، رس و رس قابل انتشااار عمق اول، گرادیان

ضریب تغییرات  اندازۀ وزن مخصوص ظاهری، تراکم لبه و 

ست. گروه اکولوژیک  از لحاظ  سومو  دوملکه قرار گرفته ا

های ترکیب گیاهی و شاارایط محیطی در حد واسااط گروه
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فاعات  قرار دارند. این دو چهارمو  اولاکولوژیک  گروه ارت

در  چهااارمدهنااد. گروه اکولوژیااک میااانی را ترجیح می

متوسااط انتهای گرادیان ارتفاع، بارندگی ساااالنه، شاایب، 

در جهت معکوس رس و رس قابل انتشااار عمق  لکهاندازۀ 

 ور معمول منا ق ارتفاعی مرتفع اند و بهاول قرار گرفته

 دهند.های سبک را ترجیح میو خاک

  

 عوامل محیطی -دیاگرام توزیع گونه. 3شکل 

 CCAبندی حاصل از رج

 عوامل محیطی -دیاگرام توزیع گروه اکولوژیک .4 شکل

 CCAبندی حاصل از رج

 

 گیری. بحث و نتیجه4
منطقۀ های پوشاااش گیاهی در تجویه و تحلیل داده

های شاخ  مورد مطالعه، با استفاده از لنالیو دو رفه گونه

(TWINSPANتعداد خوشاااه ،) گروه متغیر  12تا  2ها از

ها در ، گونهخوشااه( 12) هااساات. با افوایش تعداد خوشااه

و در  رندهای مختل  حضااور دابیشااتر قطعات نمونه گروه

شباهت بین گروه سیار زیادنتیجه  صل شود کمی ها ب ه ا

ها که بندی قطعات نمونه به تعدادی منطقی از گروه بقه

نفی  را هم داشته باشندبیشترین عدم شباهت را نسبت به

 4ها )کمتر از کند. از  رف دیگر با کاهش تعداد خوشهمی

ها در تعداد کمی از قطعات نمونه یک گروه خوشااه(، گونه

ناهمگنی در  نابراین  ته، ب هر گروه افوایش پراکنش داشااا

مورد مطالعه چهار گروه منطقۀ ؛ بنابراین در ]12[ یابدمی

اکولوژیک گیاهی تفکیک شد که هر گروه اکولوژیک بیانگر 

 .واحد همگن گیاهی است

بررسااای تغییرات پوشاااش گیاهی در  ول محورهای 

دهد که نشاان می DCAتجویۀ بندی با اساتفاده از رساته

یک فراگشاات اساااساای در پوشااش گیاهی منطقه با  ول 

در امتداد محور اول رخ داده اساات. به ن ر  01/6گرادیان 

به جایگوینی گونهمی غالب رساااد علت لن مربوج  های 

باشاااد کدیگر  با ی قه  میوان تغییرات در  ول  .]1[ منط

کاهش می هارم  های دوم، ساااوم و چ که محور بد  یا

این اسااات که در  ول این محورها ترکیب دهندۀ نشاااان

 ور کلی دگرگون نشااده اساات. علت این امر را گیاهی به

های گیاهی ثابت در توان به حضاور ثابت برخی از گونهمی

 .]1[ های گیاهی ارتفاعات میانی منطقه نسبت دادگروه

 تحلیل و تجویه همراه به بندیرسته هایبررسی نتایج

 داد نشااان یکطرفه واریانس تجویۀ لماری لزمون با هاداده

 و ایگونه ترکیب تفاوت با اکولوژیک هایگروه که بین

 نیو ایترکیب گونه ن ر از متفاوت خصااوصاایات محیطی

 بااا نمونااه قطعااات وجود دارد. لماااری دارمعنی تفاااوت

 تشااکیل مشااابه ایگونه ترکیب و محیطی خصااوصاایات
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 هر گروه با دیگر که دهندمی مشخ  های اکولوژیکگروه

ستیکی و محیطی متمایوویژگی ن ر از هاگروه  های فلوری

محیط و -درصاااد روابط گونه CCA ،6/66اسااات. نتایج 

را  )توجیه شااده( هاهای گونهدرصااد واریانس داده 6/37

کند. پایین بودن تغییرات توجیه شاااده در بررسااای می

شفتگیها را میهای گونهداده های محیطی توان به دلیل ل

و مداخالت انسااانی و چرای شاادید  تغییر کاربری جمله از

های گیاهی دام در منطقه دانساات که باعث حضااور گونه

ستمهاجم  شده ا ستیکی منطقه  شرایط فلور  و تغییر در 

که نیازمند تحقیقات گساااترده در خصاااوص  ]32، 13[

مورد مطالعه منطقۀ بررسی شدت و نوع عوامل تخریبی در 

 است.

به تایج  فاع، بر اسااااس ن مده متغیرهای ارت دسااات ل

اسیدیته، رس و رس قابل انتشار عمق اول، وزن مخصوص 

ظاهری و تراکم لبه ضااامن همبساااتگی باال با محور اول 

های اکولوژیکی منطقه را ترین گرادیانبندی، مهمرساااته

های درصد از کل تغییرات گروه 8/20تشکیل و در مجموع 

اند. با طقه را به خود اختصااااص دادهاکولوژیک گیاهی من

کوهستانی منطقۀ مورد مطالعه، یک منطقۀ توجه به اینکه 

برداری در  ول گرادیان ارتفاعی برداشااات اسااات و نمونه

ست سایر عوامل  ،شده ا سبت به  شتری ن ارتفاع نقش بی

شت و می سایر عوامل را به نحوی دا توان بیان کرد ارتفاع 

تأثیر ق حت  بهرار میت هد.  مل اقلیمی د عا ثال،  عنوان م

ستقرار پوشش گیاهی  بارندگی که یکی از عوامل مؤثر در ا

ست، خود متأثر از عامل ارتفاع از منطقۀ در  مورد مطالعه ا

شیب در مؤلفه ست. قرار گرفتن ارتفاع و  های سطح دریا ا

 باالی ارتفاعالمبدأ اصاالی اول و دوم و همچنین ضااریب 

در  ]26، 25، 24[ گواه این مدعاساات. محققان بساایاری

بررسااای اثر عوامل محیطی بر پراکنش پوشاااش گیاهی، 

عامل اسااااسااای تغییرات پوشاااش گیاهی را در منا ق 

که با  کنندکوهساااتانی، ارتفاع از ساااطح دریا معرفی می

 پژوهش حاضر مطابقت دارد.

بت مهم فاع، ر و مل ارت عا حدود پس از  مل م عا ترین 

ندأ  نا ق کن هان در م یا قای گ که ب محیطی اساااات 

شک را تحت تأثیر قرار مینیمه ضوع اهمیت خ دهد. این مو

شه ستم ری سی سترش  ستقرار و گ سب برای ا ای مکان منا

نه یاز ر وبتی را در گو تأمین ن یاهی مختل  جهت  های گ

 ور کلی، به .]26[ دهد ی فصل خشک برای بقا نشان می

ندگی افووده و از  بار فاعی، بر میوان  یان ارت در  ول گراد

با توجه  .]37[ شده استمیوان دما و تبخیر و تعرق کاسته 

به ن ر  قه،  عات منط فا ندگی در ارت بار به افوایش میوان 

ها در این منا ق ناشاای از رسااد حذف بساایاری از گونهمی

باشااد که ها به کاهش درجه حرارت حساااساایت این گونه

ها را به ترازهای باالیی ارتفاع نداده و امکان نفوذ این گونه

کریپتوفیت و کامفیت های همیشرایط را برای حضور گونه

نقاج  .]14[ با مقاومت به ساارمای باالتر فراهم نموده اساات

های مرتفع منطقه بیشاااتر به منا ق پرشااایب و ساااتی 

ار، رواناب و دهای شیبشود. در دامنهکوهستانی منتهی می

فرسااایش شاادیدتر بوده و امکان دسااترساای به لب برای 

 .]31[ تر خاک ممکن اسااتهای عمیقگیاهان تنها در الیه

ننااد نی مااا گیاااهااا یط  ین شااارا ، Festuca ovina در ا

Astragalus aureus  وThymus kotschyanus  و انااواع

ته هان بو یا با گ ند  قادر هارم(  یک چ ای )گروه اکولوژ

های عمیق خود به لب دساات یافته و بر روی مواد ریشااه

 .]1[ بستری ناپایدار رشد کنند

اثر گرادیان خاکی بر ترکیب گیاهی محدود اسااات و 

مل رس و  عا ها  تۀ تن یدی بهاسااا عنوان متغیر عمق اول 

ست. شده ا شناخته  سی ]23[ تأثیرگذار   عوامل اثر در برر

ای عامل گونه تنوع تغییرات بر بلندی و پساااتی و خاکی

اسیدیته و رس را از عوامل اثرگذار بر توزیع گونه دانستند 

تایج پژوهش حاضااار مطابقت دارد. رس از  خاک که با ن

 سطحی جذب و معدنی -للی هایکمپلکس تشکیل  ریق

 .]6[ کندمی حفظ خاک در را للیمادۀ  مواد هوموسااای،

عنوان یکی از عوامل تعیین تفاوت در میوان رس خاک به

ندۀ  نهکن فت خاک در گروه گو یک پژوهش با های اکولوژ

ضر  شانحا ست که گونهدهندۀ ن های مختل  گیاهی این ا

بسااتر رویشاای متفاوتی را برای اسااتقرار نیاز دارند. بافت 

هداری بت،  خاک از  ریق نگ  و غذایی مواد ذخیرۀر و
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 وضااعیت از بارندگی، بعد امالح متفاوت لبشااویی میوان

 .]20[ نفوذپذیری، روی اسااتقرار گیاهان نقش دارد تهویه،

هان دیگر  رف از یا به مختل  گ یل نیو  فاوت دل  در ت

 توانایی ای خودشاااانتهویه و ایتغذیه ر وبتی، نیازهای

باال بودن  .]33[ نیسااتند دارا را خاکی نوع هر در اسااتقرار

بت در  هداری ر و یت نگ بب افوایش ظرف ذرات رس سااا

شده و از نفوذ لن به عمق پایین تر جلوگیری سطح خاک 

ندمی نه]1[ ک فاع گو نا ق کم ارت نابراین در م های ؛ ب

شه ستم ری سی ساله با  شکی، ای کمیک عمق و مقاوم به خ

که های ریودانه گسترش دارند؛ در حالیاغلب بر روی خاک

دانه، اغلب گیاهان با های درشااتدر منا ق مرتفع با خاک

شۀ  ستا با ها حضور گسترده دارند. همایعمیق و بوتهری را

تایج  فت ن با قان دیگری بر نقش مؤثر  این تحقیق محق

ید خاک بر پراکنش گروه تأک یاهی  یک گ های اکولوژ

 .]8[ اندنموده

پراکنش  روی بر داریمعنی تأثیر نیو خاک اساایدیتۀ

با توجه به نتایج این تحقیق،  دارد. منطقه گیاهی هایگونه

یابد. اسیدیته با خاک کاهش میاسیدیتۀ با افوایش ارتفاع 

ندگی  بار طۀ میوان  عث راب با ندگی  بار عکس دارد. کمبود 

شدن لن می  شودتجمع بازهای تبادلی در خاک و قلیایی 

ندگی افوایش ]26[ بار فاع میوان  با افوایش ارت نابراین  ؛ ب

 شود.یابد و این باعث کاهش اسیدیته میمی

لکه با محور اول و اندازۀ متغیرهای تغییرات ضاااریب 

بندی بر اساااس متوسااط سااطح لکه با محور دوم رسااته

، نسبت به متغیرهای ارتفاع و رس عمق اول المبدأضریب 

سااوم اهمیت قرار دارند. شاااخ  تراکم لبه اثر درجۀ در 

دهند. در منا ق متقابل با منا ق همجوار را نشاااان می

عد یل برودت هوا و  به دل کاربری مرتفع  کان تغییر  م ام

های کشاورزی تنها شامل کاربری مرتعی است برای زمین

هارم  یک چ به را در گروه اکولوژ قل میوان تراکم ل حدا و 

های اکولوژیک که در گروهتوان مشاااهده کرد؛ در حالیمی

شده سوم که در ارتفاعات کم و میانی واقع  اند اول، دوم و 

ساات و در تغییر ترکیب افوایش یافته ا مقدار این شاااخ 

شاادگی مراتع و غلبه گیاهان مهاجم گیاهی با توجه به پچ

 .]18[ در منطقه را فراهم لورده است

در منا ق دشتی و کم شیب واقع  اول گروه اکولوژیک

شاده اسات. در گروه اکولوژیک اول به دلیل دشاتی بودن 

تفاااع  طقااه، ار ن بطااۀ م کوساااای نشااااان داد. را ع  م

، Trifolium subterraneum ،Avena erianthaهای گونه

Lolium perenne  وCaucalis platycarpos نه های گو

شااااخ  گروه اکولوژیک اول هساااتند. عوامل مختلفی 

نه قدار رس در گساااترش این گو فاع و م ها همچون ارت

ندگی  بار یب و میوان  فاع، شااا بت و ارت همبساااتگی مث

نه نا قی همبساااتگی منفی دارد. این گو خاک ها م با 

در  ]29[دهند. سااانگین و منا ق دشاااتی را ترجیح می

ای در پوشااش جنگلی قالرنگ ایالم بیان داشااتند مطالعه

باال بیشاااتر از ارتفاعات پایین للی مادۀ که  در ارتفاعات 

خاک در ارتفاعات پایین بیشتر اسیدیتۀ که است، در حالی

 نی دارد.خوااست که با نتایج این پژوهش هم

فاع و در  هارم دارای بیشاااترین ارت یک چ گروه اکولوژ

ای منا قی با شاایب زیاد واقع شااده اساات. تغییرات گونه

نا ق مرتفع( افوایش  یک چهارم )م عمده در گروه اکولوژ

نه تههای همیگو یت و بو نا ق کریپتوف ای اسااات. در م

به نا ق دشاااتی  به م بت  بارش نسااا  ور مرتفع میوان 

سی افوایش سو عنوان یک توان از لن بهیابد که میمی مح

ستفاده کرد. در  سیر نتایج ا عامل محیطی تغییرپذیر در تف

های ارتفاع، بارندگی سااااالنه، امتداد محور اول، گرادیان

رس عمق اول باعث جداساااازی گروه اکولوژیک چهارم با 

نۀ  لبگو -Festuca ovina-Colpodium parviflorumغا

Poa bulbosa  سایر گروه شد. با توجه از  های اکولوژیک 

 ور تفسیر نمود که با افوایش توان اینمی CCAبه نمودار 

ارتفاعی محدودۀ فرم گیاهان در این  2100-3300ارتفاع 

زی های بالشااتکی و ساانگها و بوتهکریپتوفیتاکثرا  همی

رواناب تخلیۀ عامل شااایب سااابب  .]19[ شاااوددیده می

های هیدرولوژی منطقه و با توجه به عات در شااابکهارتفا

بافت شاانی خاک و وضااعیت زهکشاای در منا ق مرتفع 

خاک نیو در این گروه اسااایدیتۀ سااابب شاااده تا میوان 

تدریج که از منا ق کم اکولوژیک از عوامل مؤثر باشااد. به
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ارتفاع به منا ق مرتفع پیش برویم نوع خاک و پوشاااش 

به  ته  یاهی وابسااا عات لن نیو تغییر میگ فا ند و در ارت ک

با ویژگی پایین خاک و تغییرات جوامع بیشاااتر  های 

های سرزمین در ارتباج است ولی در منا ق مرتفع، سنجه

تری در تغییرات جوامع اکولوژیکی ارتفاااع نقش مهم

با واقع  .]26[ کندگیاهان ایفا می گروه اکولوژیک چهارم 

العبور کمتر در ق صاااعبشااادن در ارتفاعات باال و منا 

شته و به سیاری از معرض تخریب قرار دا عنوان ذخیرگاه ب

نه یک گو ظت اکولوژ فا گاه ح ید قه از د یاهی منط های گ

نه یت فراوانی اساااات. بیشاااتر گو های گروه دارای اهم

صوص گونهاکولوژیک چهارم به شتر خ شاخ  که بی های 

سااطح رویشااگاه را در منا ق مرتفع به خود اختصاااص 

ند، جوء گونههداد های مقاوم در برابر شااارایط ساااخت ا

ند.  بادهای شااادید( هسااات رویشاااگاهی )برودت هوا و 

نۀ حدودۀ که در  Astragalus aureusگو قۀ م مورد منط

مطالعه تنها در ارتفاعات کوهستانی گسترش دارد، با توجه 

توان انت ار داشاات به صااخره دوساات بودن این گونه، می

پاساخ این گونه در پاساخ به حضاور سانگ و سانگریوه و 

 .میوان شن در پروفیل خاک باشد

گروه اکولوژیک دوم و ساااوم از ن ر ترکیب گیاهی و 

شااارایط محیطی در حد واساااط گروه اول و چهارم قرار 

محورهای نمودار همۀ دارند. این دو گروه با قرار گرفتن در 

سته سبت به متر صی ن غیرهای محیطی بندی، ترجیح خا

های مذکور احتماال  وارد شده در تجویه نشان ندادند. گروه

تأثیر دیگر متغیرهای محیطی بودند که در تجویه  حت  ت

 ها استفاده نشده است.بندی از لنرسته

سته ستگی با توجه به اینکه ر ساس ن ریه پیو بندی برا

های حد واساااط که در چندین گروه جوامع اسااات گونه

شتهاکولوژیک حض شد گروهور دا سبب  های اکولوژیک اند 

شوند شخ   سط در امتداد گرادیان م توجه  .]32[ حد وا

ها همچون حائو اهمیت است که برخی از گونهنکتۀ به این 

Poa bulbosa ،Helianthemum salicifolium ،Filago 

arvensis  اکولوژیکی دامنۀ دارای مورد مطالعه منطقۀ در

ند طه وسااایعی هسااات ها و عوامل ای بین لنو یافتن راب

سیار دشوار است. در چنین مواردی  رابطۀ محیطی امری ب

عوامل محیطی و توزیع گونه همبسااتگی ضااعیفی نشااان 

ها با داری برخی از گونهدهند. علت پایین بودن معنیمی

عوامل محیطی را باید در عوامل بیرونی از مدل جساااتجو 

سانی در کرد. به  ور کلی با توجه به تخریب و مداخالت ان

مام ساااطوح  قۀ ت که میمنط عه  طال ند نقش مورد م توا

 ها داشته باشد.سوایی در پراکنش گونههب

دهد که بندی حاصااال از این تحقیق نشاااان میجمع

فاع نقش مهم های تری را در تفکیک گروه گونهعامل ارت

فا می یک ای مل از  ریق اکولوژ عا یان دیگر این  به ب ند.  ک

تااأثیر بر اقلیم )میوان بااارناادگی، درجااه حرارت، میوان 

تشعشع خورشیدی و میوان تبخیر و تعرق( و خصوصیات 

کاربری و  جۀ خاک، تغییر  نفوذ انسااااان بر پراکنش در

بندی با توجه به  بقه گذارند.پوشاااش گیاهی تأثیر می

با توانمندی به چهار گروه اکولوژیک  های مختل  منطقه 

های متفاوت مدیریتی توان با دیدگاهگیاهی و محیطی، می

را با توجه به وضاااعیت هر گروه پیشااانهاد داد. شااارایط 

نامسااااعد، تغییر شااادید کاربری، هجوم گیاهان مهاجم و 

دوم و سااوم های اکولوژیک اول، غیرخوشااخوراک در گروه

در ارتفاعات پایین و میانی نشااان از وضااعیت حساااس و 

برداری از ارتفاعی دارد؛ بنابراین بهرهمحدودۀ این شکنندۀ 

تنهااا مقرون ارتفاااعی نااهمحاادودۀ مراتع موجود در این 

های صرفه نیست بلکه در لخر از بین رفتن تدریجی گونهبه

شت. با توجه مرغوب و در معرض خطر ر ا در پی خواهد دا

بارندگی و  حرارت درجۀ به شااارایط مسااااعد محیطی )

یت چرا در این  مدیر نار  حدودۀ مطلوب( در ک فاعی، م ارت

های کاری با گونهاجرای عملیات اصالحی )بذرپاشی و بوته

 بومی منطقه( قابل پیشنهاد است.

گونۀ  یک از اساااتفاده جایکه بهاین کلی گیرینتیجه

ست که ممکن راهنما گونۀ عنوانبه خاص  حوادث اثر در ا

 در توانندمی اکولوژیک هایگروه گونه شود، حذف مختل 

 با شااوند. گرفته کارهب شاارایط رویشااگاه تشااخی  زمینۀ

 بیان در اکولوژیک هایگروه گونه اهمیت و نقش به توجه

صیه محیطیشرایط  هوینۀکم و سریع  از که شودمی تو
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سیجامعه مطالعات ستفاده گیاهی و شنا  گروه روش از ا

 تعیین به کمک و مدیریت بهتر برای اکولوژیک هایگونه

ستفاده مرتعداری عملیات کردن  مشخ  همچنین شود. ا

ستمی واحدهای شۀ و اکوسی مدیریت،  برای واحدها این نق

 مراتع مورد این از اصااولی برداریبهره و حمایت و حفظ

توان عوامل میمشااابه با انجام تحقیقات  .گیرد قرار توجه

های گیاهی را شناسایی کرد مؤثر بر استقرار گونهمحیطی 

ها اساااتفاده های اصاااالح و احیای مراتع از لنو در برنامه

مل محیطی در هر  خت عوا نا با شااا کرد. از  رف دیگر 

ستقرار یک توان احتمال موفقیت یا شکسمی رویشگاه ت ا

 بینی کرد.گونۀ گیاهی را پیش
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