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بررسی عوامل محیطی مؤثر بر روی الگوی پراکنش 
گونه های غالب تیپ های مرتعی )مطالعه موردی: مراتع آريز (

چکیده
در اين تحقیق رابطه بین الگوی پراکنش مکانی تیپ ها در مراتع آريز با عوامل محیطی بررســی شده است. بعد از تعیین تیپ های 
 Festuca.ovina- و Astragalus.gossypinus - Centaurea.aucheri  - Centaurea.aucheri- Bromus.tectorum گیاهی
Bromus.tomentellus  به روش نمود ظاهری، ســطح مناســب پالت نمونه برداری با توجه به نوع و پراکنش  تیپ های گیاهی به 
روش ســطح حداقل و تعداد پالت نیز به روش ترسیمی تعیین شد. در هر تیپ گیاهی، نمونه برداری در طول 4 ترانسکت 300 متری 
انجام شــد و در طول هر ترانسکت، 15پالت 1 متر مربعی به فاصله 20 متر از هم قرار داده شد. در هر پالت نوع و تعداد گونه¬های 
گیاهی موجود و درصد آنها تعیین شــد. در هر تیپ گیاهی12پروفیل خاک در منطقه از عمق40-0ســانتی متری برداشت شد. از 
خصوصیات فیزيوگرافی شــیب، جهت و ارتفاع تعیین شد، اما به دلیل اثرگذاری بیشتر ارتفاع بر روی الگوی پراکنش گیاهان اين 
پارامتر وارد آنالیز نهايی داده ها شد و از خصوصیات خاک درصد بافت، ماده آلی، فسفر، اسیديته، هدايت الکتريکی، پتاسیم و ازت 
اندازه گیری شــد، همچنین از بین عوامل مديريتی وضعیت مرتع به روش چهارفاکتوره و گرايش به روش ترازو محاسبه گرديد. بعد 
)CCA( از جمع آوری داده ها، به منظور تعیین عوامل تأثیرگذار بر الگوی پراکنش پوشــش گیاهی از روش آنالیز تطبیقی متعارف
با اســتفاده از نرم افزار PC-ORD استفاده شد. نتايج نشان داد که بین عوامل مورد بررسی و الگوی پراکنش مکانی گیاهان رابطه 
وجود دارد و مهمترين خصوصیات محیطی مؤثر بر الگوی پراکنش تیپ های گیاهی منطقه ارتفاع، بافت، فسفر، پتاسیم، ازت و ماده 

آلی می باشند.

کلمات کلیدي: عوامل محیطی، آنالیز تطبیقی متعارف، الگوی پراکنش تیپ ها، مراتع آريز.
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Check environmental factors affecting the distribution pattern of dominant species rangeland  types (Case 
Study: Rangeland Ariz.)
By: K. Vahidinia: MA Range Management Department of Natural Resources, University of Kurdistan. (Corresponding 
Author; Tel: +09809187416074). B. Gholinejad: Assistant Professor, Department of Natural Resources, University of 
Kurdistan. P. Karami: Assistant Professor, Department of Natural Resources, University of Kurdistan.
In this study, the relationship between the spatial distribution patterns with environmental factors have been studied 
types of rangeland Ariz. After the vegetation types Astragalus.gossypinus - Centaurea.aucheri, Centaurea.aucheri- 
Bromus.tectorum and Festuca.ovina- Bromus.tomentellus as appearance, appropriate level of plot according to the 
type and distribution of vegetation types as The minimum level and the number of plots was determined by drawing. 
In each vegetation type, sampling was performed during 4 transects 300 m along each transect, 15 plots of 1 square 
meter to 20 meter intervals were established. In each plot type and number of plant species and their percentage 
was determined. In each vegetation type in the 12 soil profiles were taken from a depth of 40-0 cm. Physiographic 
features tilt, direction and height were measured, but to a height greater impact on distribution patterns of plants 
this parameter data was entered into the final analysis Percentage of soil texture, organic matter, phosphorus, pH, 
electrical conductivity, potassium and nitrogen were measured, as well as the management of rangeland condition 
and trends in balance method were calculated by four factors. After collecting the data, to determine the factors 
influencing vegetation distribution patterns of canonical correspondence analysis (CCA) using PC-ORD software 
was used. The results showed that among the factors studied and Spatial Pattern plants there and the most influence 
on the spatial distribution of vegetation types height, texture, phosphorus, potassium, nitrogen and organic matter 
are.
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مقدمه
حضــور و پراكنش جوامع گیاهــی در اكوسیســتم های مرتعی، 
تصادفی نیست بلکه عوامل اقلیمی، خاكی، پستی و بلندی و انسانی در 
گسترش آنها نقش اساسی دارند. تعیین عواملی كه حضور و پراكنش 
گیاهــان مرتعی را كنترل می كنــد، از جمله اهداف مهم در تحقیقات 
اكوسیستم های مرتعی است )حشمتی، 1382(. راه اصولی در ارزیابی 
توان و طبقه بندی رویشگاه، بررسی پوشش گیاهی یا خصوصیات خاک 
و فیزیوگرافی به طور مجزا نیست، بلکه مطالعه هم زمان عوامل رویشی 
و محیطی می تواند نتایج مطلوب تری را در برداشته باشد)فیشر و فویل 
، 2004( در مطالعات كاربردی برای حل مسایل اكولوژیکی در ارتباط 
با مدیریت و حفاظت از اكوسیســتم های طبیعی، شــناخت و بررسی 
پوشش گیاهی بســیار مهم است كه اندازه گیری مستقیم آنها مشکل 
و پرهزینه اســت )دابن مایر،1976(. جین تون  )2002( همچنین در 
شــانگزی چین به مطالعه پوشــش گیاهی با عوامل محیطی پرداخته 
اســت و به این نتیجه رســید كه پراكنش پوشــش گیاهی به متغیر 
اقلیم و خاک وابســته است. شــلتوت و همکاران  )2003( در مطالعه 
رویشــگاه های گونه گیاهی Nitraria retusa با اســتفاده از روش 
PCA  به این نتیجه رســیدند كه رویشگاه این گونه با مقدار شوری 
و رس همبســتگی زیادی دارد. باروچ  )2005( در مطالعه ساوان های 

ونزوئال نشــان داد كه عواملی مثل حاصلخیزی خاک، ظرفیت تبادل 
كاتیونی، آب در دســترس، فصل خشــک كوتاه، بارندگی زیاد، مقدار 
باالی شــن و ارتفاع از ســطح دریا از عوامل مؤثر در تفکیک ساواناها 
هســتند. آراگن و همکاران  )2007(  نیز در پژوهش های خود ارتباط 
بین جهت جغرافیایی و پراكنش گیاهان را مورد بررســی قرار داده و 
به این نتیجه رســیدند كه جهت شــیب، اثر معنی داری روی تركیب، 
ســاختار و تراكم جوامــع گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شــیمیایی 
خاک دارد. پینگ  )2008( نشــان داد كــه مهمترین خصوصیات بر 
روی الگوی پراكنش گیاهان رطوبت، شــوری و اسیدیته است. ژانگ و 
همکاران   )2010( نیز به بررسی رابطه عوامل محیطی با تنوع پوشش 
گیاهی در فالت لســی چین پرداختند و تجزیه داده ها نشــان داد كه 
دوره های مختلف نمونه برداری، ارتفاع از ســطح دریا، شیب و جهت 
از عوامل مهم در تعیین پراكنش پوشــش گیاهی بوده اند، آذرنیوند و 
همکاران )1382( نیز در تحقیقی به بررسی تأثیر خصوصیات خاک و 
تغییرات ارتفاع بر پراكنش دو گونه درمنه دشتی و كوهی در 3 منطقه 
ورد آورد گرمسار سمنان پرداختند و نتیجه گرفتندكه گونه ها با درصد 
گچ، درصد آهک، درصد سنگریزه خاک، اسیدیته و شوری همبستگی 
دارد. تقی پور و همکاران )1387( در بررسی عوامل محیطی در منطقه 
هزار جریب بهشــهر در اســتان مازندران، به این نتیجه رســیدند كه 
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مهمتریــن خصوصیات خــاک مؤثر در پراكنش و اســتقرار گونه های 
غالب، رطوبت و PH و ازبین عوامل توپوگرافی عامل ارتفاع از ســطح 
دریا می باشد. پیری صحراگرد )1388( مهمترین عوامل محیطی مؤثر 
بر مراتع آبخیز طالقان را ارتفاع از سطح دریا، جهت شیب، عمق خاک 
و مقدار پتاســیم عنوان كرد. در این راستا این پژوهش در منطقه آریز 
ســنندج با هدف تفکیک تیپ های گیاهی و تبیین مهمترین عامل یا 
عوامل مؤثر برالگوی پراكنش تیپ ها انجام شــد، شناسایی این عوامل 
در تیپ به واسطه پیشنهاد گونه های سازگار با شرایط محیطی منطقه 
مورد مطالعه به مدیریت مناســب در منطقه موجود و مناطق مشــابه 

كمک شایانی می كند.

منطقه مورد مطالعه 
منطقه آریز در محدودة جغرافیایی 21ْ 35 تا  27 35ْ طول شرقي 
و َ 51 ْ 46 تا َ 54 ْ 46 عرض شمالي در 27 كیلومتري غرب شهرستان 
سنندج با مســاحتي معادل262 هکتار واقع است. دامنه ارتفاعی این 
منطقه از ســطح دریا 2460-1900 متر بوده كه به عنوان یک منطقه 
ییالقي با پراكنش انبــوه گونه هاي مرتعي از تیره گندمیان، بقوالت و 
چتریان مورد بهره برداري و چراي دام قرار مي گیرد، همچنین گونه های 
عمده در تیپ های این منطقه شــامل فستوكا، گل گندم، بروموس و 
گون می باشــد، متوسط میزان بارندگي 458میلي متر و درجه حرارت 
سالیانه منطقه 13 درجه ســانتی گراد می باشد و به روش آمبرژه این 

منطقه در اقلیم نیمه خشک قرار گرفته است)حسنی،1385(

نقشه 1: موقعیت منطقه مورد مطالعه )مراتع حومه سنندج(

روش کار 
در منطقــه مورد مطالعه بــه روش بازدیــد، پیمایش صحرایی و 
فیزیونومی گونه های گیاهی مورد شناســایی قرار گرفتند، حاصل این 
مطالعه، شناســایی و فهرست نویسی گیاهان در 22 خانواده مختلف، 
79جنس و 98 گونه گیاهی بود، همچنین بعد از تهیه لیست فلورستیک 
منطقه، تیپ بندی با استفاده از 2 گونه غالب كه دارای بیشترین درصد 
پوشــش گیاهی بودند انجام گرفت و تعداد 3 تیپ گیاهی تشــخیص 
داده شد. در این تحقیق برای مشخص شدن سطح پالت در هركدام از 
تیپ ها از روش سطح حداقل و برای تعیین تعداد نیز از روش ترسیمی 
اســتفاده شد و به دلیل باال بودن دقت و كارایی نمونه برداری از روش 
نمونه گیری تصادفی- سیستماتیک اســتفاده شد، اولین پالت در هر 
ترانســکت به طــور تصادفی و بقیه به روش سیســتماتیک و با توجه 
به تغییرات پوشــش گیاهی با فاصله هــای متغیر از همدیگر قرار داده 
شــد. با توجه به وضعیت پوشش گیاهی منطقه دراجتماعات مختلف 
گیاهــی60،85 و50 پالت  با ســطح حداقل-هــای 1 و 2 مترمربعی 
در طول4 ترانســکت 300 متری در طول مهمترین گرادیان محیطی 
مســتقر شــدند، بنابراین در هر پالت گونه های گیاهی، درصد سنگ 
و ســنگریزه و خــاک لخت تعیین شــد و برای تعیین شــاخص های 
الگوهای پراكنش گیاهان از شاخص های فاصله ای )هاپکینز، ابرهارت 
و جانسون وزیمر( و برای تعیین شاخص های كوادراتی )گرین، لوید و 

موریسیتا( استفاده شد. 

برای محاسبه شاخص های كوادراتی و فاصله ای از فرمول های زیر 
استفاده شد.

شاخص های كوادراتی 
شاخص گرین:

1- این شاخص از رابطه زیر محاسبه می شود.
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، میانگین تعــداد افراد در واحدهای  x كه در آن: شــاخص گرین
نمونه بــرداری و : واریانــس تعداد افــراد در كوادرات ها می باشــد و           
x∑: جمــع تعداد افــراد در واحد نمونه بــرداری، درنتیجه در حالت 
 GI >0 و در مقادیر منفی GI =1 در حالت كپه ای ،GI=0 تصادفــی

نشان دهنده الگوی یکنواخت است. 
2- شاخص كپه ای لوید:

این شاخص از رابطه زیر محاسبه می شود:
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x : میانگین تعــداد افراد در واحدهای  S2 : واریانــس تعداد افراد
 LI =1،نشــان دهنده پراكنــش یکنواخت  LI <1 نمونه برداری كه

بررسی عوامل محیطی مؤثر  ...



)پژوهشوسازندگی(43

شماره 109، پژوهش های آبخیزد اری، زمستان 1394

بیانگر الگوی تصادفی وLI  >1 نشــان دهنده الگوی پراكنش كپه ای 
است. 

3- شاخص موریسیتا:
 شاخص موریسیتا از رابطه زیر حساب می شود:
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كه در آنn: اندازه نمونه وx : تعداد افراد در هر كوادرات است و در 
این شاخص، اگر مقدار عددی به دست آمده برابر با یک باشد ،پراكنش 
كاماًل تصادفی است و مقدار بزرگتر از یک نشان دهنده پراكنش كپه ای 

و مقدار كوچکتر از یک نشان دهنده پراكنش یکنواخت است.

شاخص های  فاصله ای 
1- شاخص جانسون وزیمر:

برای محاســبه این شــاخص، مطابق فرمول زیر فاصله هر یک از 
نقاط تصادفی تا نزدیکترین گیاه اندازه گیری و با استفاده از رابطه زیر 

مقدار شاخص تعیین شد. 
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كــه در آن d: فاصله نقطه تصادفی تا نزدیکترین گیاه و N: تعداد 
نقاط تصادفی اســت،درحالت تصادفی I =2 و در حالت كپه ای  I>2 و 

در حالت یکنواخت I<2  می باشد.)در سطح احتمال %5( 
آزمون معنی دار بودن آن نیز با فرمول زیر  محاسبه شد :

(3)(2)(1)4
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كه در آن N: تعداد نقاط تصادفی اســت و اگر مقدار z محاسباتی 

در سطح كوچکتر از z جدول باشد، اختالف از حالت تصادفی معنی دار 
است.

2- شاخص هاپکینز:
برای تعیین الگوی پراكنش با اســتفاده از این شاخص، فاصله هر 
نقطه تصادفی تا نزدیکترین گیاه و سپس فاصله این گیاه تا نزدیکترین 
همســایه اندازه گیری و با اســتفاده از رابطه زیر مقدار این شــاخص 

محاسبه شد.
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كه در آنxi : فاصله نقطه تصادفــی تا نزدیک ترین گیاهri: فاصله 
نزدیکترین گیاه تا گیاه همسایه است.

در این فرمولH =0/5 نشــان  دهنده الگوی تصادفی،H=1 نشان 
دهنده الگوی كپه ای وH =0 نشان دهنده الگوی یکنواخت است.

3- شاخص ابرهارت:
 مقدار این شاخص با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:
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كــه در آن S: انحراف معیار فواصل،:  میانگین فواصل اندازه گیری 
شــده، بنابراین در جوامــع تصادفــیIe=1/27، در جوامع یکنواخت 
كمتــر از  1/27 و در حالــت كپه ای بیش از 1/27 اســت. همچنین 
در طــول اجتماع 12پروفیل خاک در توزیع یکســانی در داخل واحد 
نمونه برداری از عمق 40-0 ســانتی متری )عمق ریشــه دوانی گیاهان 
موجود در منطقه(، نمونه خاک برداشــت شد. سپس با استفاده از نرم 
افــزار PC-ORD   بهترین روش رســته بندی گونه های گیاهی در 
ارتباط با عوامل محیطی به دلیل در دسترس بودن نمونه های كامل از 

خصوصیات محیطی و گیاهان با روش CCA انجام گردید.

جدول1- الگوی پراکنش تیپ های مراتع آريز

شاخص های مورد 
بررسی 

Astragalus. 1الگوی پراکنش تیپ
 gossypinus -Centaurea.aucheri

Centaurea. 2الگوی پراکنش تیپ
aucheri- Bromus.tectorum

 Festuca.ovina- 3الگوی پراکنش تیپ
Bromus.tomentellus

فاصله ای

الگوی نتایج
پراكنش

مقدار 
شاخص

الگوی 
پراكنش

مقدار 
شاخص

الگوی 
پراكنش

مقدار 
شاخص

الگوی 
پراكنش

مقدار 
شاخص

الگوی 
پراكنش

مقدار 
شاخص

الگوی 
پراكنش

مقدار 
شاخص

یکنواخت1.26یکنواخت1.25كپه ای3.62كپه ای1.28كپه ای3.62كپه ای1.42ابرهارت

یکنواخت0.23یکنواخت0.37كپه ای0.66كپه ای0.81كپه ای0.66كپه ای0.85هاپکینز

جانسون 
یکنواخت2.20یکنواخت1.56یکنواخت0.14یکنواخت0.83كپه ای0.14كپه ای1.39و زیمر

كوادراتی

0.38تصادفی0.006گرین
تصادفی با 
گرایش به 

كپه ای
0.38تصادفی0.61تصادفی0.004

تصادفی 
با گرایش 

كپه ای
تصادفی0.61

كپه ای 
یکنواخت37.92یکنواخت24.27یکنواخت37.92یکنواخت1.39یکنواخت24.27یکنواخت2.31لوید

كپه ای1.56یکنواخت0.50كپه ای1.56كپه ای1.27یکنواخت0.50كپه ای1.28موریسیتا
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نتايج 
نتایج بررســی تغییرات الگوی پراكنش گونه های غالب تیپ های 
گیاهی توســط شــاخص های فاصله ای)ابرهارت، هاپکینز وجانســون 
وزیمر( و كوادراتی)گرین، لوید وموریسیتا( در مراتع آریز سنندج نشان 
داد كه الگوی پراكنش در تیپ های مورد مطالعه دارای تغییراتی است 

كه ناشــی از عوامل محیطی و روابط بین گونه های گیاهی در منطقه 
مورد مطالعه اســت. نتایج نشــان داد كه الگوی پراكنش در تیپ های 
شــمالی الگوی یکنواخت است و در تیپ های شــرقی و غربی الگوی 
پراكنش به ســمت الگوی كپه ای پیش مــی رود. در جدول 1 الگوی 

پراكنش تیپ های مراتع آریز نشان داده شده است.

جدول2- نتايج اندازه گیری ويژگی های فیزيوگرافی و پوشش گیاهی در3 تیپ منطقه آريز

 درصد پوشش
کل منطقه

 تراکم 2 گونه
غالب تیپ

 درصد حضور 2
گونه غالب تیپ

 متوسط درصد پوشش 2
گونه غالب تیپ ارتفاع دامنه  درصد

شیب تیپ گیاهی

%50 14.51 18.98 7.87 1942 غربی %40
Astragalus.gossypinus - 

Centaurea.aucheri

%50 15.34 17.52 6.76 1964 شرقی %35
Centaurea.aucheri
- Bromus.tectorum

%50 42.56 32.65 15.65 1742 شمالی %90
Festuca.ovina- Bromus.

tomentellus

جدول3-  میانگین نتايج اندازه گیری نمونه های خاک در3 تیپ منطقه آريز 

فسفر
)پی پی ام(

پتاسیم
)پی پی ام(

سیلت
)درصد(

ازت
)درصد(

رس
)درصد(

شن
)درصد(

کربن آلی
)درصد(

اسیديته
)دسی زيمنس بر متر(

هدايت 
الکتريکی

ويژگی
نام  تیپ

3.64 242 36.76 0/022 37.28 24.75 2.54 1.047 7.69
Festuca.ovina- Bromus.

tomentellus

4.36 342.1 14.16 0/017 16.38 56.23 0.98 0.94 8.12
Astragalus.gossypinus - 

Centaurea.aucheri

5.01 416 19.48 0/013 19.9 58.68 0.65 1.03 8.06
Centaurea.aucheri - Bromus.

tectorum

جدول4- نتايج مربوط به  تعیین وضعیت مرتع به روش 4 فاکتوره )مقدم،1380(

وضعیت مرتع  جمع امتیازات  بنیه و شادابی  ترکیب پوشش گیاهی  پوشش تاجی   عامل فرسايش خاک  تیپ مرتع

متوسط 32 5 8 6 13
Astragalus.gossypinus - 

Centaurea.aucheri 

31 متوسط 5 6 7 12
Centaurea.aucheri - Bromus.

tectorum

خوب 43 10 10 8 15
Festuca.ovina- Bromus.

tomentellus

جدول 5-  تعیین گرايش مرتع در منطقه آريز )روش ترازو(

گرايش  جمع امتیازات   امتیازات  تیپ مرتع

+ +5 -4 1 Festuca.ovina- Bromus.tomentellus

+ +2 2 4 Astragalus.gossypinus - Centaurea.aucheri

- -3 3 0 Centaurea.aucheri- Bromus.tectorum

بررسی عوامل محیطی مؤثر  ...
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جدول6- نتايج مربوط به محاسبات مديريتی در مراتع آريز

برآورد سطح چرا  عاليم چرا)با استفاده از درجه وضعیت و گرايش مرتع(  گرايش   وضعیت مرتع  تیپ مرتع

متوسط

 كاهش نسبی گل آلودگی در نهرها- پیدایش گونه های كالس های مختلف
 در مرتع- ظهور غنچه ها در گیاهان و سنبله زنی در گندمیان- وزن مناسب
 گله - عدم تمایل نسبی دام برای چرای گونه های خاردار و سمی- كاهش

نسبی تعداد گونه های سمی

- متوسط
Centaurea.aucheri- Bromus.

tectorum

متوسط

 كاهش نسبی گل آلودگی در نهرها- پیدایش گونه های كالس های مختلف
 در مرتع- ظهور غنچه ها در گیاهان و سنبله زنی در گندمیان- وزن مناسب
 گله - عدم تمایل نسبی دام برای چرای گونه های خاردار و سمی- كاهش

نسبی تعداد گونه های سمی

+  متوسط
Astragalus.gossypinus - 

Centaurea.aucheri  

سبک  ظهور و پیدایش الشبرگ به طور نسبی در مرتع- شادابی نسبی گونه های
كالس ا + خوب

Festuca.ovina- Bromus.
tomentellus

شکل1: نمودار رسته ندی تیپ 1 در دامنه غربی با استفاده از 
روش آنالیز تطبیقی متعارف 

 Astragalus.gossypinus - تیــپ   اول یعنــی  تیــپ  در 
Centaurea.aucheri الگــوی پراكنش تیپ مورد نظر با گونه های 
همراه  به ســمت الگوی كپه ای با استفاده از شاخص های فاصله ای و 
كوادراتی تحت اثر ویژگی-های شــدت چرا، درصد رس، درصد كربن 

آلی و درصد شن تعیین شده است.

 Centaurea.aucheri- الگوی پراكنش در تیــپ 2 یعنی تیپ
Bromus.tectorum در دامنه شــرقی با اســتفاده از شاخص های 
فاصله ای و كوادراتی به وسیله فاكتورهای محیطی اثرگذار مانند درصد 
شــن، ارتفاع،شدت چرا،  درصد رس و پتاسیم به سمت الگوی كپه  ای 

پیش رفته است،
Festuca.ovina- Bromus.تیــپ یعنــی   3 تیــپ  در 

tomentellus الگــوی پراكنش تیپ تحت تأثیر فاكتورهای اثرگذار 
مانند درصد ازت، كربن آلی، درصد رس، درصد ســیلت، شــدت چرا، 
فســفر و ارتفاع  قرار دارد و شاخص های فاصله ای و كوادراتی با توجه 
بــه اثر گذاری از ایــن فاكتورها الگوی پراكنــش در تیپ 3 را الگوی 

یکنواخت تعیین كرده اند.

شکل2: نمودار رسته بندی تیپ 2 در دامنه شرقی با استفاده از روش آنالیز تطبیقی متعارف
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بحث و نتیجه گیری 
آنالیــز تطبیقی متعــارف در ارتباط با میزان تأثیــر عوامل محیطی و 
مدیریتی مورد مطالعه در مراتع آریز سنندج نشان می دهد كه از بین عوامل 
توپوگرافی اثرگذار )ارتفاع( و  از بین عوامل مدیریتی )شــدت چرا( و از بین 
پارامترهای خاک بررســی شده )درصد شن، درصد رس، درصد كربن آلی، 
فسفر، ازت و پتاسیم( عامل اصلی تفکیک تیپ های گیاهی و الگوی پراكنش 
گونه های گیاهی در منطقه می باشند و شاخص های فاصله ای و كوادراتی در 
منطقــه تحت تأثیر پارامترهای مورد نظر قــرار گرفته و باعث ایجاد الگوی 
پراكنش كپه ای و یکنواخت در منطقه شده اند. در مورد بررسی خصوصیات 
فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی الگوی پراكنش تیپ ها و گونه های گیاهی 
در مراتع آریز می توان به تأثیر عوامل محیطی و مدیریتی تأكید داشت و به 
این نتایج دســت یافت كه الگوی پراكنش گیاهان در مرتع بازتابی از برآیند 
عوامل مدیریتی مانند چرای دام و عوامل محیطی مانند خصوصیات فیزیکی 
و شیمیایی خاک و عوامل فیزیوگرافی مانند ارتفاع است. به این دلیل كه در 
اســتان كردستان دامداران بیشتر برای تأمین علوفه به مراتع متکی هستند 
و می توان به نقش چرای دام در مراتع آریز در وضعیت های متوســط و فقیر 
اشــاره داشت و این نشان دهنده تأثیرگذاری برروی الگوی پراكنش گیاهان 
و تفکیــک تیپ های گیاهی خواهد بود. از طرفی به نقش مدیریت و اهمیت 
كنترل چرای دام از لحاظ رعایت ظرفیت مراتع در این ناحیه می توان دست 
یافــت.  پس از عامل چــرای دام می توان به نقش بافت خــاک و ارتفاع از 
سطح دریا  اشاره داشت كه تأثیر عمده ای بر روی الگوی پراكنش گونه های 
گیاهــی در منطقه دارد، با توجه به كوهســتانی بــودن منطقه و گرادیان 
حرارتی با ارتفاع، گونه های گیاهی به شــدت تحــت تأثیر آن قرار گرفته و 
در نهایت، پراكنش تیپ های گیاهی نیز توســط این عامل كنترل می شود. 
پس می توان این چنین بیان كرد كه پراكنش گونه های گیاهی و تیپ ها در 
منطقه مورد مطالعه تحت تأثیر ارتفــاع، چرای دام و عوامل فیزیکی خاک 
قرار دارند و كمتر به وســیله پارامترهای شیمیایی خاک كنترل می شود و 
معیارهــای مختلف گیاهی از جمله الگوی پراكنش، تراكم و درصد حضور و 
عدم حضور گونه های گیاهی، تحــت اثرگذاری وضعیت های مختلف مرتع 
و عوامــل توپوگرافی )ارتفاع( و چرای دام واكنش نشــان می دهند به عالوه 

الگوی پراكنش پوشش گیاهی نیز روند متفاوتی را با وضعیت مرتع و شدت 
چرا نشــان می دهد. گاهی با افزایش شــدت چرای دام، الگوی پراكنش به 
ســمت الگوی كپه ای پیش مــی رود و گونه های گیاهی تمایل  به گونه های 
غیرخوشــخوراک و سمی نشــان می دهند و گاهی به علت كاهش رقابت و 
دســترس بودن مواد غذایی الگوی پراكنش به ســمت الگوی یکنواخت در 
مرتع پیش می رود و گونه هــای علوفه ای مانند  cynodon dactylon و 
 Eryngium جایگزین مواد خشبی و خاردار از جمله  coronilla varia
bungei، Acantholimon  sp و Verbascum phoeniceum  در 
مرتــع آریز می شــوند. عامل مدیریتی چرای دام یکی از عواملی اســت كه 
به همراه عامــل ارتفاع از مؤثرترین عوامل بــرروی الگوی پراكنش گونه ها 
وتیپ های گیاهی می باشــند. نکته قابل تأمل این اســت كه تنها عاملی كه 
می تواند تحت مدیریت و كنترل انسان قرار بگیرد، عامل چرای دام است به 
عبارت دیگر اگر از دیدگاه مدیریت اكوسیستم به مسئله نگاه شود، اهمیت 
عامل چرای دام مشــخص می شود و به عنوان تنها عامل قابل نفوذ و كنترل 
انسان از دیدگاه مدیریت پوشش گیاهی از جایگاه ویژه ای برخوردار خواهد 
بــود، اگر بر روی كنتــرل چرای دام در مراتع آریز توجه شــود، نتیجه آن 
مدیریت موفق پوشش گیاهی در اكوسیستم مرتعی با ویژگی های مشخص 
خواهــد بــود، از طرف دیگر  نتایج این پژوهش بــا نتایج  ژانگ و همکاران   
)2010( در فالت لســی چین كه  عوامل تعیین كننده در پراكنش تیپ ها 
را با استفاده از روش CCA ارتفاع از سطح دریا می دانند مطابقت دارد. ای 
وارا و همــکاران   )2011(، مهم ترین عوامل مؤثر بر الگوی پراكنش گیاهان 
در منطقه نیجریه را  بافت خاک، شــوری، عمق مؤثر خاک، پتاسیم، آهک، 
رطوبــت، ازت و منیزیــم می دانند كه با نتایج مراتع آریز در بعد پتاســیم، 
ازت و بافت خاک همســویی دارد اما با نتایج شــوری در منطقه همخوانی 
ندارد. همچنین در منطقه آریــز از عوامل اثرگذار درتفکیک تیپ ها عوامل 
فیزیوگرافی مانند ارتفاع و از بین عوامل خاكی میزان پتاســیم خاک است 
اشاره كرد كه با نتایج پیری صحرا گرد )1388( كه مهمترین عوامل محیطی 
مؤثر بر مراتع آبخیز طالقان را با اســتفاده از روش PCA  ارتفاع از ســطح 
دریا و  مقدار پتاســیم عنوان كرده است مطابقت دارد. همچنین طاطیان و 
همکاران)1390(، در مراتع كوه نمک با اســتفاده از تکنیک رسته بندی به 
منظــور تعیین ارتباط گونه های گیاهی بــا خصوصیات خاک به این نتیجه 

شکل3: نمودار رسته بندی تیپ3 در دامنه شمالی با استفاده از روش آنالیز تطبیقی متعارف

بررسی عوامل محیطی مؤثر  ...
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دست یافتندكه شوری و بافت خاک از عوامل اصلی تفکیک الگوی پراكنش 
گیاهان هســتند كه در مورد بافت خاک با نتایج مراتع آریز همخوانی دارد 
اما در مورد شــوری در منطقه دارای همســویی نیست و در نتیجه می توان 
به این نکته اشــاره كرد كه هرتیپ گیاهی با توجه به خصوصیات رویشگاه 
خود، نیازهــای اكولوژیک و دامنه بردباری خاصی بــا پارامترهای خاكی و 
فیزیوگرافــی در منطقه دارد. بنابراین نتایج به دســت آمده قابل تعمیم به 
مراتعی با ویژگی های مشــابه است، با شناخت خصوصیات خاكی معرف هر 
تیپ می توان جهت اصالح مناطقی با شــرایط اكولوژیکی مشــابه گونه های 

سازگار با شرایط خاک را پیشنهاد داد.

منابع مورد استفاده
1. آذرنیونــد، ح، جعفری، م، مقدم، م،ر، جلیلــی، ع، زارع چاهوكی، م، ع، 
رحمتی، 1382، بررسی تاثیر خصوصیات خاک و تغییرات ارتفاع بر پراكنش 
دو گونــه درمنه ) مطالعه موردی مراتع منطقه ورد آورد در اســتان تهران، 

گرمسار و سمنان ( .مجله منابع طبیعی ایران ، 56)1و2( : 100-99
2. پیــری صحرا گرد ، ح، 1388، عوامــل محیطی موثر بر پراكنش جوامع 
گیاهی مراتع حوزه آبخیز طالقان . پایان نامه كارشناســی ارشد مرتعداری . 

دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران ، 98 صفحه 
3. طاطیان، م. ر. ذبیحی، ع. تمرتاش، ر. شعبانی، م.1390. تعیین گونه های 
گیاهی معرف برخی خصوصیات خاک در مراتع كوه نمک قم با اســتفاده از  

تکنیک رسته بندی، مجله محیط شناسی، شماره 58، صفحه 21-28.
4- حســنی، ج. شاهمرادی، ا.ع. .1385 آت اكولوژی گونه جاشیر در مراتع  

كردستان ، جلد 14، شماره 2، صفحه 184-171.
5- مقدم، م.ر.1380. اكولوژی توصیفی و آماری پوشــش گیاهی، انتشارات   

دانشگاه تهران.

1. Aragon,c.F.& Albert, M.j & nez- benavides & L.G. 
luzuriaga, A.L & Escudero,A.n. coor . Environmental 
scales on the reproduction of a Gypsophyte: A 
hierarchical approach .d. Bot : 527-519 :99

2. Barruch,z. 2005. Vegetation – environ ment 
relationships and classification of seasonal savannas in 
Venezuela. Flora – morphology Distribution Functional 
Ecology of plants. Vol ,200,pp: 64-49
3. Daubenmire,R.F. 1976. The use of Vegetation in 
assessing the productivity of forest land . Bot:-42:115
143
4. Fisher,M.A.and FUEL,p.z. 2004.change inforest 
vegetation and arbuscular mycrorrhizae alonga steep                      
elevation grndient in Arizona forest Ecology and 
management , 311 :293 :200
5. Jin-tun. Z. 2002, A study on relation of vegetation, 
climate and soil in shanxi province, Plant Ecology no: 
162.
6. Iwara, A.I., B.S. Gani, G.N. Njar and T.N. 
Deekor.2011. Influence of Soil Physico-chemical 
Properties On the Distribution of Woody Tree/Shrub 
Species in South-Southern
7. Shaltout , K.H& M. G. Sheded & H. F. EL-Kady& 
Y.M. AL.- Sudani .2002.Phytosociology and size 
stracture of Nitraraia retusaalong the Egyption Red 
coast. Jour nal of Arid Environment,345-53:331
8. Yibing ,Q. 2008. Impact of habitat heterogeneity on 
plant community patterun in Gurabantun  ggutpesert 
.Geographical science :455-447 :)4(14
9. zhang, d.T.&Dong,Y. 2010. Factors affectiny , species 
diversity of plant communities and the restoraction in 
the loess area of china. Ecological Engineering-345 :36
350


