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طبقه بندی و رسته بندی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و 
نیمه خشک

 )مطالعه موردی: مراتع غرب حوض سلطان و منطقه خلجستان استان قم(

چکیده
اين تحقیق با هدف طبقه بندی پوشش گیاهی و تعیین رابطه بین پراکنش پوشش گیاهی و عوامل محیطی در مراتع استان قم انجام 
شد. نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی- سیستماتیک از طريق استقرار چهار ترانسکت انجام شد. فاصله بین هر يک 
از ترانســکت ها 500 متر و فاصله بین پالت ها در هر ترانسکت با توجه به طول ترانسکت متفاوت بود. سطح پالت ها با توجه به نوع 
گونه های موجود، به روش سطح حداقل بین 2 تا 25 متر مربع و تعداد آنها نیز با توجه به تغییرات پوشش گیاهی و روش آماري 60 
پالت تعیین شــد. در هر واحد نمونه برداری عالوه بر ثبت اطالعات مربوط به پوشش در پالت ها )نام گونه هاي گیاهي و درصد تاج 
پوشــش آنها(؛ اطالعات مربوط به شیب، جهت و ارتفاع نیز ثبت شد. براي نمونه برداری از خاک نیز در هر رويشگاه، هشت پروفیل 
حفر و از دو عمق 30-0 و 80-30 سانتی متری نمونه گرفته شد. بعد از نمونه برداری، خصوصیات خاک شامل سنگريزه، بافت، رطوبت 
اشباع، رطوبت قابل دسترس، آهک، گچ، ماده آلي، اسیديته، هدايت الکتريکي و امالح محلول با روش های معمول اندازه گیری شد. 
طبقه بندی پوشش گیاهی با استفاده از روش TWINSPAN منجر به تفکیک 7 گروه شامل 9 تیپ گیاهی در منطقه مورد مطالعه 
شــد. برای تحلیل ارتباط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی از روش PCA  و CCA استفاده شد. بر اساس نتايج، عوامل رطوبت 
اشباع، هدايت الکتريکی، اسیديته، بافت و آهک در پايین دست و عوامل سنگريزه، ارتفاع از سطح دريا و جهت شیب در باالدست 
منطقه مورد مطالعه از عواملی هســتند که بیشترين تأثیر را در پراکنش رويشــگاه گونه های گیاهی دارند. شناخت خواهش های 
بوم شناختی گونه های گیاهی و خصوصیات محیطی هر منطقه، امکان انتخاب گونه سازگارتر با شرايط هر منطقه و در نتیجه موفقیت 

در فعالیت های احیايی پوشش گیاهی را به همراه خواهد داشت. 

کلمات کلیدي: طبقه بندی، رسته بندی، مراتع قم، عوامل محیطی، جوامع گیاهی.
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Classification and Ordination of vegetation in arid and semi arid rangelands Case Study: Rangelands of Hoze 
sultan and Khalajestan of Qom Province
By: H. Piri Sahragard, Range and Watershed department, Water and Soil Faculty, University of Zabol, Iran. M. A. Zare 
Chahouki, Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Regions, Natural Resources Faculty, University of 
Tehran, Iran (Corresponding Author).
The present study was conducted to classify vegetation and determining relationship between plant species distributions 
and environmental factors in rangelands of Qom Province. Sampling of vegetation was done by Random systematic 
method. The distance between each transect was 500 meters and the distance between plots per transect also varied 
depending on the length of transect. With regard to the type of the species the plot size determined by the minimal area 
method Between 2 and 25 m2 and sample size were determined 60 plots by considering to the changes in vegetation. 
In addition to recording of vegetation features in plots (Plant species name and canopy cover) related information on 
habitat such as slope, aspect and elevation were also recorded. At each habitat, soil Sampling was performed by drilling 
of eight soil profiles and sampling from 0-30 and 30-80 cm depths. After sampling, soil characteristics consisting gravel 
percent, texture, saturation moisture, available water, lime, gypsum, organic matter, Acidity (pH), Electrical conductivity 
(EC) and soluble Solute (Na+, Ca2+, Mg2+, K+, Cl-, Co32-, Hco3- and So42-) were measured by routine methods. 
The vegetation classification was done using TWINSPAN method. By performing classification, seven plant groups 
consisting nine habitats were diagnosed. To analyze the relationship between vegetation and environmental factors, 
PCA and CCA Analysis were performed. Based on the results, in downstream soil saturation moisture, conductivity, 
acidity, texture and Lime and in the upstream of the study area gravel, altitude, and slope are factors which have greatest 
impact on the distribution of plant species habitats in the study area. Understanding of requirment ecological of plant 
species and environmental characteristics of each region will bring choice of species which are more compatible to the 
conditions of each region, and as a result the success of vegetation the rehabiltation activities.

  Keywords: Classification, Ordination, Rangelands of Qom, Environmental factors, Plant Communities.

مقدمه
طیف وســیعی از عوامل اقلیمي، خاکي، پســتي و بلندي و انساني در 
حضور و پراکنش جوامع گیاهي در اکوسیستم هاي مرتعي نقش دارند 
)Yibing, 2008, Gracia & Retana, 2004(. به عبــارت دیگر، 
حضور گونه هاي گیاهي مختلف در یک منطقه، برآیند عوامل محیطي، 
نیازهاي بوم  شناســي هر گونه گیاهي و همچنیــن دامنه بردباري هر 
 Piri( گونه نســبت به عوامل محیطي مهم در هر رویشــگاه اســت
Sahragard, 2014(. بــا مطالعه خصوصیات محیطی با اســتفاده 
از روش هــای آماری مختلف، علل پراکنــش جوامع، مهمترین عوامل 
محیطي مؤثر در پراکنش جوامع و اســتعداد رویشــگاه براي پذیرش 
جوامع دیگر مشــخص مي شــود و مدیریت مراتع می تواند با تحلیل و 
 Zare( تفســیر این روابط، مدیریت بهتری را روی منابع اعمال نماید
Chahouki, 2011(. بنابرایــن درک و فهم این برهم کنش ها یک 
هدف مهم در بوم شناسی اکوسیستم های خاکی بوده و به عنوان یکی از 
جنبه-های مهم بومشناسی، همواره مورد توجه بوم شناسان بوده است 
)Najafi ,.2004 ,Jafari et al, 2008(. اما تعدد عوامل تأثیر گذار 
بر پراکنش پوشــش گیاهی، پیچیده بودن روابط بین پوشش گیاهي و 
عوامل محیطي و ضعف روش های تجربی و توصیفی، چالشی بزرگ در 

درک این روابط را به وجود آورده و باعث ســوق یافتن تجزیه و تحلیل 
پوشش گیاهي از حالت توصیفي به سوي زمینه هاي کّمي شده است.

یکــی از راه حل های موجود برای درک این روابط پیچیده، اســتفاده 
از روشــهای تجزیه و تحلیل چندمتغیره اســت. الزم به ذکر است که 
قابلیت های این روش ها در مطالعات پوشش گیاهی از یکدیگر متفاوت 
بوده و این موضوع باعث به کارگیری انواع متنوعی از روش های تجزیه 
و تحلیل چند متغیره برای تحلیل این روابط شــده اســت. به عنوان 
نمونه، تحقیقات Yibing و همکاران )2008( که بوسیله روش آنالیز 
مؤلفه هاي اصلي و آنالیز همبستگي در مناطق صحرایي چین انجام شد 
نشــان داد که خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک مثل مواد غذایي 
خاک، رطوبت و شــوري خاک و اســیدیته خاک که بر روي همگني 
رویشــگاه تأثیرگذار هســتند، در پراکنش جوامع گیاهی نقش دارند. 
همچنین تحقیقــات Gue-Qing و همــکاران )2008( در مناطق 
کوهستاني چین به وسیله روش TWINSPAN  منتج به تشخیص 
سیزده جامعه گیاهي شد که ارتفاع، جهت شیب، پوشش کف جنگل، 
انسان و اسیدیته از عوامل تأثیرگذار در تفکیک این جوامع گیاهي بودند. 
شــناخت نیازهای بوم شــناختی جوامــع گیاهی و عوامــل مؤثر در 
اســتقرار هر جامعــه گیاهی به مدیریت مراتع ایــن امکان را می دهد 
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تــا بــا آگاهی از دامنــه بردبــاری گونه های مختلف گیاهی نســبت 
بــه عوامل محیطی غالــب در یک منطقــه، در صورت لــزوم انجام 
فعالیت هــای اصالحی در آن منطقه، گونه هایی با بیشــترین احتمال 
اســتقرار را جهت فعالیت های احیایی پوشش گیاهی انتخاب کند که 
ایــن امر می تواند با افزایش احتمــال موفقیت فعالیت-های اصالحی، 
هزینــه عملیــات اصالح و احیای پوشــش گیاهــی را کاهش دهد و 
زمینــه بهره برداری پایدار از اکوسیســتم های مرتعــی را فراهم آورد. 
همچنین نتایج این مطالعات می تواند در مدلســازی پراکنش جوامع 
گیاهی نیز مورد اســتفاده قرار گیرد. با توجه به موارد اشــاره شــده، 
ایــن پژوهش با هدف طبقه بندی پوشــش گیاهی، شناســایی روابط 
بین پراکنش جوامع گیاهی و عوامل محیطی و شناســایی مهمترین 
متغیرهــای محیطی تأثیرگــذار در منطقه مورد مطالعه انجام شــد.

مواد و روش ها
معرفی منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه شــامل دو قســمت است. قســمت پایین دست 
)منطقه حوض سلطان( که در بخش مرکزی استان قم قرار گرقته است 
و قسمت باالدســت که در بخش خلجستان قرار گرفته است. منطقه 

پایین دســت در 50 کیلومتری شهر قم و حدود جغرافیائي30′′ 50′ 
50º تا 50º 54′ 30′′ طول شرقي و 34º 59′ 30′′ تا 30′′35 03′ 
35º عرض شمالی قرار گرفته است و منطقه باال دست در قسمت غرب 
شهرستان قم و در دو طرف جاده ساوه - سلفچگان و حدود جغرافیایی 
º50 17′ 00′′ تــا 50º 24′ 5′′ طول شــرقي و 34º 40′ 30′′ تا 
34º 43′ 30′′ عرض شــمالي قرار گرفته است. مساحت دو منطقه 
مورد مطالعه 21000 هکتار اســت. شــکل )1( موقعیت منطقه مورد 
مطالعه را در کشــور و استان قم نشــان می دهد. منطقه مورد مطالعه 
عرصه ای دشــتی – کوهستانی است. پســت ترین و مرتفع ترین نقاط 
منطقه مورد مطالعه به ترتیب دارای ارتفاع 796 و 1656متر از سطح 
دریا بود.  اقلیم مناطق مورد مطالعه بر اساس روش دومارتن خشک و 
نیمه خشک است. از گونه های همراه در مناطق مورد بررسی می توان 
 Halostachys belangeriana، Gundelia گونه هــای   بــه 
 tournefortii، Noaea mucronata، Centaurea virgata،
Acanthophyllum spp و  Acantholimon spp  اشــاره کرد. 
برخی از خصوصیات فیزیکی تیپ های گیاهی مورد مطالعه در جدول 

شماره )1( آمده است.

شکل 1- موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان  قم  و تیپ های گیاهی مورد بررسی
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جمع آوری و تحلیل داده ها 
براي انجام مطالعات میداني، نقشــه واحدهای نمونه برداری از تلفیق 
نقشــه های شــکل زمین و زمین شناســی )مقیاس 1:25000( تهیه 
شد. بعد از مشخص شــدن واحدهای همگن، نمونه برداری در داخل 
تیپ های رویشی درون واحدهای همگن صورت گرفت. سطح پالت های 
نمونه بــرداری با توجه به مطالعات قبلی، نوع گونه های گیاهی از روش 
ســطح حداقل بین2 تا 25 متر مربع و تعداد نمونه مورد بررســی، با 
توجــه به تغییرات پوشــش گیاهی و روش آمــاري 60 پالت تعیین 
شــد. )برای تعیین اندازه پالت در پایین دســت منطقه مورد مطالعه 
از مطالعات مشــابه الگو گرفته شــد ولی برای باالدست منطقه مورد 
مطالعه به روش حداقل ســطح تعیین شــد(. نمونه برداري در منطقه 
معرف هر ســایت، با روش تصادفي- سیســتماتیک انجام شد. طول 
ترانسکت ها با توجه به شرایط رویشگاه ها متفاوت بود )جدول شماره 
3(. بــه منظور مطالعه خاک در طول هر ترانســکت دو پروفیل حفر و 
با توجه به عمق ریشــه دواني گونه هاي موجود در منطقه مورد مطالعه 
از دو عمق 30-0 و80-30 ســانتي متري نمونه خاک برداشــت شد. 
براي هر واحد نمونه برداري، اطالعات طول و عرض جغرافیایي، شیب، 
جهت و ارتفاع از ســطح دریا نیز ثبت شد. در آزمایشگاه خصوصیات 
خاک شــامل سنگریزه، بافت، رطوبت اشــباع، رطوبت قابل دسترس، 
آهــک، گچ، ماده آلی، اســیدیته، هدایت الکتریکــی و امالح محلول 
)سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، کلر، کربنات، بی کربنات و سولفات( 
با روشهای معمول اندازه گیری شد. جدول شماره )2( متغیرهای مورد 

استفاده در این تحقیق و روش اندازه گیری آنها را نشان می دهد.
به منظور طبقه بندي پوشــش گیاهي منطقه مورد مطالعه و تشخیص 
گروه هــاي گیاهــي با نیازهاي بوم شــناختی یکســان، بعــد از تهیه 

ماتریس اطالعات خصوصیات محیطی- تیپ رویشــی، پوشش گیاهي 
منطقــه با اســتفاده از مقیاس عددي وان در مــارل )1979( و روش 
TWINSPAN طبقه بندی شــد. مقیاس مورد اســتفاده بر اساس 
درصد تاج پوشــش هر گونه، به فراونی هر گونه امتیاز می دهد. بعد از 
طبقه بندي پوشش گیاهي براي تجزیه و تحلیل خصوصیات خاک در 
ارتباط با تغییرات پوشش گیاهي از تحلیل PCA )برای تحلیل روابط 
خطی( و    CCA )برای تحلیل روابط غیر خطی( انجام شد. به منظور 
جلوگیری از اریبی تحلیل هــا در جهت گونه یا متغیرهایی با حداکثر 
واریانس، داده ها با استفاده از میانگین صفر و واریانس واحد استاندارد 
شــد. در موقع استفاده از روش CCA نیز معنی دار بودن مقادیر ویژه 
محور اول کانونیک با اســتفاده از آزمون مونت کارلو مورد بررسی قرار 
گرفت. این محور عواملی را که بیشترین تاثیر را در پیدایش یک گونه 

گیاهی ویژه دارند نشان می دهد.
طبقه بندي پوشش گیاهي 

با توجه به مقادیر ویژه  به دست آمده در هر تقسیم بندي، طبقه بندی 
پوشش گیاهی با روش TWINSPAN منجر به تفکیک هفت گروه 
گیاهی شد )شکل3(. هر کدام از این گروه ها از نظر نیازهاي محیطي با 
هم تفاوت دارند و هر کدام آشیان بوم شناختی ویژه ای دارند. گروه های 
گیاهــي حاصل از تحلیل TWINSPAN  با نقشــه جوامع گیاهی 
منطقه تطابق دارد. هر یک از این گروه ها شــامل تیپ های گیاهی زیر 

بودند:

جدول 1-  برخی از ویژگی های تیپ های گیاهی مورد مطالعه در مراتع استان قم

 Artemisia sieberi2 با هم متفاوتند. رویشگاه Artemisia sieberi کدهای 1 و2 نشان دهنده دو تیپ گیاهی جدا از هم است که از نظر تراکم و درصد پوشش گونه*
دارای تراکم بیشتری است.
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جدول 2-  فهرست متغیرهای اندازه گیری شده در تحقیق با عالمت اختصاری بکار رفته در تحلیل ها

صّحت نتایج حاصل از طبقه بندی با روش TWINSPAN با استفاده 
از روش تجزیه خوشه ای با الگوریتم وارد  نیز بررسی شد و گروه بندی 

مشابهی حاصل شد )شکل 4(. 
رابطه بین پوشش گیاهي و عوامل محیطي 

همان طورکه اشــاره شــد در این پژوهش نیز برای کّمی کردن ارتباط 
بین متغیرها )خــاک، اقلیم و توپوگرافی( و گونه های گیاهی ، کاهش 
 CCA و PCA حجم داده ها و یافتن تأثیرگذارترین متغیرها از روش
استفاده شد. در روش PCA تعداد مؤلفه های مناسب از طریق مقایسه 
مقادیر ویژه با متغیر  BSE مشــخص شــد. در این روش مؤلفه هایی 
انتخاب می شــوند که در آنها مقادیر ویژه بیش از مقدار BSE باشــد 

 .)1995 ,Jongman et al(
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جدول 3- طول ترانسکت، فاصله، تعداد پالت و سطح پالت نمونه برداری مورد استفاده در تیپ های گیاهی منطقه مورد مطالعه

TWINSPAN شکل 2- بخشی از نتایج طبقه بندی پوشش گیاهی با استفاده از روش
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TWINSPAN شکل 3- نمودار طبقه بندي پوشش گیاهي منطقه مورد مطالعه با روش

شکل4- دندروگرام آنالیز خوشه ای انجام شده با استفاده از روش مجذور فاصله اقلیدسی بر پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه
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بر اســاس نتایج روش PCA، مؤلفه های اول تا سوم حدود 86 درصد 
تغییرات پوشــش را توجیه می کنند که مؤلفــه اول حدود 61 درصد 
تغییرات پوشش را توجیه می کند و در مقایسه با مؤلفه های دوم و سوم 
از اهمّیت بیشــتری برخوردار است ) جداول 4 و 5(. بر اساس ضرایب 
همبســتگی بین خصوصیات و مؤلفه ها، مؤلفه اول شــامل متغیرهای 
رطوبت اشــباع عمق اول، گچ عمق دوم، اســیدیته عمق اول و دوم، 
هدایــت الکتریکی عمق اول و دوم، ســنگریزه عمق دوم و رس عمق 
اول و دوم؛ مؤلفه دوم شامل ارتفاع از سطح دریا، جهت شیب و سیلت 
عمق دوم و مؤلفه سوم شامل متغیرهای شیب، آهک عمق اول و دوم، 
ســیلت عمق اول و ماسه عمق دوم است. با توجه به نتایج، مهمترین 
عوامل مؤثــر در تفکیک گروه هــای گیاهی رطوبت اشــباع، هدایت 
الکتریکی، اسیدیته، بافت، سنگریزه، ارتفاع از سطح دریا، جهت شیب 

و آهک هستند.
  شــکل )5( توزیع تیپ های رویشــی را در ارتباط با عوامل محیطی 
نشــان می دهد. نمودار نشان دهنده آن اســت که تیپ های رویشی از 
نظر خصوصیات تأثیرگذار در اســتقرار بــا هم تفاوت قابل مالحظه ای 
دارند. با توجه به جایگاه تیپ های رویشــی در نمودار به نظر می رســد 
 Tamarix ؛Halocnemum strobilaceum تیپ های گیاهــی
بیشــترین  دارای   Amygdalus scoparia و   passerinoides
اختالف در عوامل محیطی هســتند. بر اســاس این نمودار تیپ های 
 ،Artemisia sieberi2  ،Artemisia sieberi1 رویشــی 
رویشــی  تیپ-هــای  همچنیــن  و   Seidlitzia rosmarinus

 Pteropyrum olivieri- Stipa barbata، Scariola
orientalis- Stipa barbata-، Artemisia aucheri –

 Astragalus glaucacanthus، Amygdalous scoparia
نیازهای بوم شــناختی مشابهی دارند و رویشــگاه های آن ها در مجاور 
 Halocnemum هم قرار گرفته اســت. بر اســاس این نمودار  تیپ
strobilaceum در ربــع اول نمودار قرار گرفته اســت و با توجه به 
جایگاه آن با افزایش شــوری و بافت سنگین خاک رابطه مستقیم و با 
افزایش سنگریزه و سبک شدن بافت خاک رابطه عکس دارد. از آنجایی 
 Pteropyrum olivieri- Stipa barbata که تیپ های رویشی
 Scariola orientalis-Stipa barbata-،Artemisia
 aucheri–Astragalus glaucacanthus، Amygdalus
scoparia در ربــع دوم نمــودار قرار گرفته اند، بــا افزایش هدایت 
الکتریکی و بافت ســنگین خــاک رابطه عکس و بــا افزایش ارتفاع، 
ســنگریزه و کاهــش آهک رابطه مســتقیم دارد. تیپ های رویشــی 
 Seidlitzia  ،Artemisia sieberi2  ،Artemisia sieberi1
rosmarinus که در ربع ســوم نمودار قرار گرفته اند با خصوصیات 
معرف مؤلفه اول و دوم به جز ســنگریزه و آهک نسبت عکس دارد که 
شــدت و ضعف این رابطه به فاصله قرار گرفتن نقاط معرف تیپ ها از 
محورها )طول بردار( و همچنین زاویه بین بردار و محور بستگی دارد 
که هر چه این زاویه حادتر باشد همبستگی قوی تر است. تیپ رویشی 
Tamarix passerinoides در ربع چهارم نمودار قرار گرفته است 

و همبستگی باالیی با خصوصیات معرف مؤلفه اول دارد.

در شــکل )6( نمودار دو پالتی روش CCA مربوط به رســته بندی 
گونه ها همراه با عوامل محیطی آورده شــده اســت. با توجه به شکل، 
مؤثرترین عامل تفکیک پوشش گیاهی منطقه شوری خاک است. زیرا 
عامل شوری با محور اول همیستگی باالیی دارد و محور اول نیز 84/6 
درصد واریانس داده ها را توجیه می کند. محورهای دوم وسوم نیز حدود 
9 درصــد واریانس را توجیه می کنند. بررســی معنی داری روابط بین 

محورها و خصوصیات محیطی با اســتفاده از آزمون مونت کارلو نشان 
می دهد که با توجه به مقدار P بین محورها و خصوصیات همبستگی 
معنی دار وجود دارد ) جدول 6(. با توجه به اینکه در این بررسی طول 
گرادیان محور اول از 4 برابر انحراف معیار بیشتر بود )4/49)؛ بنابراین 
 .)1987,Jongman et al( مدل های پاســخ خطی فاقد اعتبار است
از این رو، روش CCA به عنوان روش مناســب رســته بندی انتخاب 

PCA جدول 4- مقدار واریانس مربوط به هر یک از مؤلفه ها در روش
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شد. بر اســاس نتایج روش CCA، هدایت الکتریکی و بافت سنگین 
 Halocnemum strobilaceum، رویشــگاه های  معــرف  خاک 
 Artemisia ؛ آهک معرف رویشــگاهTamarix passerinoides
Artemisia sieberi2 ،sieberi1؛  اســیدیته و میزان سیلت باال 
معرف رویشگاه Seidlitzia rosmarinus، سنگریزه معرف رویشگاه 

Pteropyrum olivieri- Stipa barbata و ارتفاع و شیب زیاد 
 Scariola orientalis-Stipa barbata-، معرف رویشــگاه های
و   Artemisia aucheri – Astragalus glaucacanthus

Amygdalus scoparia هستند.

PCA جدول 5- مقادیر بردار ویژه مربوط به متغیرها در هر یک از مولفه ها در روش

* کدهای 1 و2 بیانگر عمق اول  و دوم خاک هستند.
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PCA شکل 5- نمودار پراکنش تیپ هاي رویشي در ارتباط با خصوصیات محیطي در منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش

جدول 6-  نتایج آزمون مونت کارلو برای همبستگی گونه- عامل محیطی

بحث و نتیجه گیری
بر اســاس نتایج حاصل از طبقه بندی پوشــش گیاهی با اســتفاده از 
روش TWINSPAN، پوشش گیاهی منطقه در هفت گروه همگن 
بوم شناختی، شامل نه تیپ گیاهی قرار گرفت. صّحت نتایج حاصل از 
روش TWINSPAN به وسیله روش خوشه بندی نیز تأیید شد. بر 
اساس نتایج، گروه های گیاهی حاصل، با نقشه واقعی تیپ های گیاهی 
منطقه مورد مطالعه مطابقت دارد. بررســی تغییرات پوشــش گیاهی 
در ارتباط با عوامل محیطی نیز حاکی از آن اســت که طیف متنوعی 
از متغیرهــای محیطی در پراکنش گونه ها و جوامع گیاهی در منطقه 
مورد مطالعه نقش دارند که دارای اهمّیت متفاوتی اند. با توجه به نتایج 
این پژوهش، مهمترین عوامل مؤثــر در تفکیک و پراکنش گروه های 
گیاهی متغیرهای رطوبت اشــباع، آهک، اسیدیته، هدایت الکتریکی، 

بافت، ارتفاع از سطح دریا و جهت شیب بودند.
با توجه به ضرایب همبستگی بین متغیرهای و مؤلفه های تأثیرگذار بر 
پوشــش گیاهی منطقه، عوامل مربوط به خاک در پایین دست منطقه 
مورد مطالعــه و عوامل مربوط به فیزیوگرافی )ارتفاع از ســطح دریا،  
درصد شیب، جهت دامنه( در باالدست منطقه مورد بررسی به ترتیب 
از اهمّیت بیشــتری برخوردار هســتند. با توجه به این نتایج، می توان 
گفت که در مناطق خشک و نیمه خشک عوامل مربوط به خاک مانند 
شوري، عمق ســفره آب زیرزمیني، امالح موجود در خاک و بافت آن 
نقش عمــده اي در پراکنش جوامع گیاهي ایفا مي کنند اما در مناطق 
مرطوب عوامل مربوط به پســتي و بلندي )ارتفاع از سطح دریا، درصد 
شــیب و جهت شیب( نقش مهمتري را در تفکیک جوامع گیاهي ایفا 

مي کنند. 



)پژوهشوسازندگی(73

شماره 110، پژوهش های آبخیزد اری، بهار 1395

شکل 6- نمودار رسته بندی CCA برای داده های پوشش گیاهی و عوامل محیطی بر اساس محور اول و دوم

به بیان دیگر عوامل پســتی و بلندی از طریــق تأثیر بر اقلیم )میزان 
بارندگي، درجه حررات، میزان تشعشــع خورشیدي و میزان تبخیر و 
تعرق( و خصوصیات خاک بر پراکنش پوشش گیاهي تأثیر مي گذارند 

.)2010 ,Piri Sahragard et al(
ایــن یافته ها بر ایــن نکته تأکید دارند که در مناطق خشــک عوامل 
El-( مربــوط به خصوصیات شــیمیایی خاک مانند رطوبت اشــباع

آهــک  2010(؛   Moffet et al  ,.1994  ,Demerdash et al
 He( ؛ اسیدیته )2007 ,He et al ,.2003 ,Monier & Wafaa(
 Moffet ,.2003 ,Monier & Wafaa( ؛ شــوري)2007 ,et al
 ,Barrett 1994 ,El-Demerdash et al( ؛  بافت )2010 ,et al
2006.,(، نقش عمــده ای در پراکنش جوامع گیاهی ایفا می کنند، در 
حالی که در مناطق مرطوب عوامل اقلیمی و توپوگرافیک مانند ارتفاع، 
جهت، درصد شــیب و خصوصیات فیزیکــی خاک، نقش مهم تری در 
 Villers-Ruiz(                     پراکنــش جوامــع گیاهــی دارنــد
 Piri  ,.2008  ,Yibing  ,.2004  ,Chang et al  ,.2003  ,et al
sahragard et al, 2010( . ایــن یافته ها بــا نتایج پژوهش حاضر 
همخوانــی دارد. باال بودن رطوبت اشــباع خاک که خود متأثر از بافت 
خاک اســت باعث می شود که خاک بتواند رطوبت بیشتری را در خود 
ذخیره کرده و با افزایش ذخیره رطوبتی خاک، احتمال رشد و استقرار 
 Abu-Ziada .)2011 ,Abdollahi et al( گیاهان افزایش می یابد
)1980( نیز نشــان داد که رابطه قویی بین الگوهای پراکنش جوامع 
با میزان رطوبت خاک وجود دارد. تأثیر رطوبت خاک در شــکل گیری 
الگوهای نواری پوشــش گیاهی توســط محققیــن دیگری همچون 

 Zare  ,.)2010(  El-Sheikh  et al  )1981(  ,Yousef  &
chahouki  و Moffett et al ) 2010( نیز مورد تأکید قرار گرفته 

است که با یافته این تحقیق مطابقت دارد.
عامــل دیگری که دارای تأثیر بســیاری معنــی داری در پراکنش و 
تفکیک جوامع گیاهی منطقه مورد مطالعه بود و باعث شــکل گیری 
نوارهــای از گیاهــان شورپســند در اطراف دریاچه حوض ســلطان 
شــده بود، عامل هدایت الکتریکی بود. با توجه به نتایج رســته بندی 
تغییرات پوشش گیاهی منطقه با میزان هدایت الکتریکی خاک رابطه 
معنی داری دارد، به طوری که ایــن عامل با قرار گرفتن در مؤلفه اول 
حاصل از تحلیل PCA نقش زیادی در پراکنش پوشش گیاهی دارد. 
بر اساس نتایج این تحقیق، بیشترین میزان شوری مربوط به رویشگاه  
 Tamarix و    Halocnemum strobilaceum گونه هــای 
passerinoides اســت و عامل شوری باالی خاک به عنوان معرف 
این دو رویشــگاه اســت. به تدریج با کاهش میزان شــوری و افزایش 
 Artemisia و Artemisia sieberi1 میزان آهک، رویشــگاه های
sieberi2 استقرار پیدا کرده اند. شوری خاک به عنوان یکی از عوامل 
مهم و تأثیرگذار در پراکنش گیاهان در مناطق خشک به شمار می رود 
)Allen & Mcintosh, 1997(. تأثیر شــوری در افزایش یا کاهش 
تناســب یک رویشگاه برای یک گونه خاص، در مطالعات زیادی مورد 
 Zare ,.1997 ,Allen & Mcintosh( تأکید قــرار گرفته اســت

 .)2010 ,Moffet et al ,.2010 ,Chahouki et al
نتایج نشــان می دهد کــه مقدار آهک نیــز یکی از عوامــل مؤثر بر 
پراکنش جوامع گیاهی در منطقه مورد بررسی است. در تحقیق حاضر 
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 ،Artemisia sieberi2 ،Artemisia sieberi1 تیپ هاي رویشی
Seidlitzia rosmarinus  تمایل به اســتقرار در خاکهای با آهک 
باال از خود نشــان دادند که این موضوع نشــان دهنده سازگاری این 
گونه هــا با مقادیر باالی آهک خاک اســت و بر این اســاس، افزایش 
میزان آهک معرف رویشــگاه این گونه ها است. آهک از امالحي است 
که از طریق تأثیر بر افزایش اسیدیته خاک و همچنین تأثیر بر قابلیت 
جذب مواد غذایی از قبیل فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم در تناسب 
یا عدم تناســب رویشــگاه برای گونه های گیاهی مختلف و در نتیجه 
 ,.1977,Lee & Mac Donald  ( پراکنش گیاهــان نقــش دارد
 ,Zare Chahouki et al,.2000 ,Korrouri& Khoshnevis
2010(. میزان زیاد اســیدیته خاک در نواحی خشــک و شور معموالً 
به دلیل تجمع کربنات و بی کربنات ســدیم و هیدروکسید سدیم است 
)Jafarian et al, 2011(. تأثیراســیدیته بر پراکنش جوامع گیاهی 
 ,Ryhan& Amir aslani( در مطالعات زیادی گزارش شــده است

 .)2009 ,Hadi ,.2006 ,Virtanen et al ,.2006
یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار در پراکنش رویشگاه های مورد بررسی، 
تفاوت در میزان رس و سیلت است که باعث شده است که بافت خاک 
به عنوان یک عامل مهم در پراکنش جوامع گیاهی منطقه مورد مطالعه 
معرفی شود. بر این اساس گونه هاي مختلف گیاهي و به تبع آن جوامع 
گیاهي متفاوت بستر رویشــي متفاوتي را براي استقرار نیاز دارند. به 
 Halocnemum عنوان مثــال درتحقیق حاضر تیپ هــای گیاهی
strobilaceum و Tamarix passerinoide  تمایل به استقرار 
در خاک هایي با مقادیر باالي رس )بافت ســنگین خاک( و تیپ های 
  Artemisia aucheri – Astragalus glaucacanthus
Amygdalous scoparia تمایــل بــه اســتقرار در خاک هایي با 
مقدار پایین رس )بافت ســبک خاک( از خود نشان دادند، که این امر 
نشان دهنده نیازهاي متفاوت گیاهان تشکیل دهنده این جوامع است. 
بافت خاک یکی از مهم ترین خصوصیات خاک اســت که تأثیر زیادی 
در کنترل مقدار رطوبت و مواد غذایی در دسترس، عناصر در دسترس 
گیــاه، ظرفیت نگهداري آب در خــاک، چرخه مواد غذایي در خاک و 
 2012 ,Zare Chahouki et al ,.1992,( تهویه برای گیاهان دارد
)Hunt & Gilkes,. اهمیــت بافت خاک به عنوان عاملی که توزیع 
گونه هاي گیاهي را تحت تأثیر قرار مي دهد توســط محققین دیگری 
نیز گزارش شــده است )Barrett ,.2005 ,Brauch, 2006(. عالوه 
بر موارد ذکرشــده، Tatian و همــکاران )2011( در مطالعه جوامع 
گیاهــی اطراف کوه نمک قم، اثر بافت خاک را نیز به عنوان یک عامل 
مؤثر در میزان رطوبت خاک، شکل گیری خاک و هوادهی خاک مورد 

تأکید قرار دادند که یافته تحقیق حاضر را مورد تأیید قرار می دهد.
عــالوه بر عوامل ذکر شــده که عمدتٌا عوامل ادافیکــي بودند، عوامل 
محیطــي دیگري هــم در تفکیــک تیپ هاي رویشــي منطقه نقش 
داشــتند. در این پژوهش با افزایــش ارتفاع و به تبع آن کاهش درجه 
حررات پوشــش گیاهی تنک شده و گونه هاي بالشتکي و خاردار مثل 
Astragalus glaucacanthus اســتقرارمی یابد. این موضوع به 
خوبي تأثیر عامل ارتفاع از ســطح دریــا را بر روي پراکنش تیپ هاي 
گیاهي نشــان مي دهد. ارتفاع از ســطح دریا به عنوان یکی از عوامل 

مهم در گســترش یا عدم گســترش گیاهان می تواند از طریق تأثیر 
بر درجه حرارت، فشــار هوا، ازدیاد اشــعه فرابنفــش و تغییر در نوع 
و میزان بارندگی باعث تغییر در شــرایط اقلیمی هر رویشــگاه شده 
و گونه های مختلف گیاهی با توجه به نیازهای بوم شــناختی خود هر 
کــدام در یک محدوده ارتفاعی اســتقرار می یابند. مطالعات متعددی 
تأثیر عوامل اقلیمي و فیزیوگرافي بخصوص ارتفاع از ســطح دریا را بر 
پراکنش جوامــع گیاهي به عنوان یک عامل محدودکننده مورد تأکید 
 Maltez- Mouro ,.1995 ,.Browice & Zohary( قرار داده اند

.) 2010 ,Arekhi ,.2005 ,et al
بر اســاس نتایــج حاصل، جهت شــیب نیز یکــي از عوامل محیطي 
مؤثــر در پراکنش تیپ هاي گیاهي بود. در این تحقیق رویشــگاه های 
Artemisia aucheri – Astragalus glaucacanthus  در 
شیب های شمالی دارای فراوانی بیشتری است و در شیب های جنوبی 
فراوانی کمتری دارد. به احتمال زیاد در این تیپ گیاهی بافت و عمق 
خاک که متأثر از جهت شــیب می باشــد، تأثیر زیادی میزان پوشش 
دارد. خصوصیات پســتی و بلندی مانند ارتفاع، درصد شیب و جهت 
می توانــد در خصوصیات خاک از قبیل عمــق خاک، رطوبت و مقدار 
ماده آلی خاک کاماًل تأثیرگذار باشــد و از این طریق پراکنش گیاهان 
 )1996( Asadian مطالعات .)2008 ,Ashcroft( را کنترل کنــد
و Azimi et al )2006( نشــان داد کــه پراکنش گونه های مختلف 
Astragalus تحت تأثیر درصد شیب، جهت شیب و همچنین ارتفاع 
اســت. در تأیید یافته این پژوهش، مطالعات زیادی اثر درصد شیب و 
جهت شیب در پراکنش گونه های گیاهی را مورد تأکید قرار داده اند ) 

 .)2008 ,Gue-Qing et al ,.1997 ,Chen
با توجــه به یافته های این تحقیق می توان بیان داشــت که آگاهی از 
خواهش هــای بوم شــناختی گونه های مختلف گیاهی و آســتانه های 
محیطی مورد نیاز برای هر گونه گیاهی، همچنین شــناخت شــرایط 
محیطی غالب در هر منطقه از پیش شــرط های مدیریت صحیح مراتع 
است. تنها در صورت وجود این آگاهی، امکان اتخاذ تصمیمات صحیح 
و منطبق با شــرایط غالب محیطی هر منطقه فراهم خواهد. عالوه بر 
این، یافته های این تحقیق می تواند  در مناطق اقلیمی مشابه به منظور 
انتخاب گونه های ســازگار برای احیاء مراتع، مورد اســتفاده مدیران و 

محققان قرار گیرد.

منابع مورد استفاده
1. Abu-Ziada, M. E. A. (1980). Ecological studies on the 
flora of Khrga and Dakhla Oases of the western Desert 
of Egypt. Ph.D.Thesis, Faculty of Science, Mansoura 
University, 342 p.
2. Abdullahi, c;, Naderi, H., Mir Jalali, M.. R, 
and Tabatabai, M.. The. (2013). Effects of some 
environmental factors on vegetative characteristics 
of Stipa barbata species in Nadooshan.rangelands of 
Yazd. Scientific-Research of Range and Desert Research 
Quarterly, 130-144 :(1) 20. (In Persian)



)پژوهشوسازندگی(75

شماره 110، پژوهش های آبخیزد اری، بهار 1395

3. Allen, R. B.  and Mcintosh, P. D. (1997).The 
distribution of plants in relation to pH and salinity 
on inland. New Zealand Journal of Botany. vol.35. pp. 
523-517. 
4. Arekhi, S., Heydari, M. & Pourbabaei, H. (2010). 
Vegetation-environmental relationships and ecological 
species groups of the Ilam oak forest landscape, Iran, 
Caspian Journal of Environmental Sciences, -115:(2)8
125.
5. Asadian, Gh. (1996). Autecology of Astracanthas spp. 
and the methods of its utilization in southern Alvand, 
Hamedan, Thesis for degree M.Sc., Gorgan University, 
221 P. (In Persian)
6. Ashcroft, M.B. (2006). A method for improving 
landscape scale temperature predictions and the 
implications for vegetation modeling. Ecological 
Modelling, 404–394 :197.
7. Azimi, M., M. Mesdaghi, M. Farahpour, H. Riazi & M. 
iravani.( 2004). Ecological investigation on Astragalus 
adscendens in Feridounshahr region of Esfahan, Iran, 
Iranian J. of Range and Desert Research, -499  :(4)12
532. (In Persian)
8. Barrett.G, (2006). Vegetation  communities  on the 
shores of a salt lake in semi-arid Western Australia, 
Journal of Arid Environments., 89–77: 67.
9. Brauch Z., (2005). Vegetation-environmental 
relationships and classification of the seasonal savannas 
in Venezuela. Journal of flora, 64-200:49.
10. Browicz, K. & Zohary, D. (1995). The genus 
Amygdalus L. (Rosaceae): species relationships, 
distribution and evolution under domestication.
Gentic, Resourses and crop evolution, 247-229:(3) 43.
11. Chang C.R., Lee, P. F., Bai, M. L. & Lin, T.T. 
(2004). Predicting the geographical distribution of 
plant communities in complex terrain -a case study in 
Fushian Experimental Forest, northeastern Taiwan, 
Ecography, 588-577 :27.
12. Chen, Z.S. (1997). Relations of soil properties to 
topography and vegetation in asubtropical rain forest 
in southern Taiwan.Vegetatio, 241-132:229.
13. El-Demerdash, M.A., A.K. Hegazy & Zilay, A.M. 
(1994). Distribution of the plant communities in 
Tihamah coastal plains of Jazan region, Saudi Arabia. 
Vegetatio, 151–112,141.
 El-Sheikh, A.M. & Youssef, M.M. (1981). Halophytic 

and xerophytic vegetation near Al-Kharj springs. 
Journal of College of Science, University of Riyadh, :12 
21–5.
14. Gracia, M. & Retana, J. (2004). Effect of site quality 
and shading on sprouting pattern of holm oak coppice, 
Forest Ecology and Management, 46-39 :(3-1)188.
15. Gue-Qing L. & et.al. (2008). Effect of ecological 
factor on  plant  communitie Ziwuling Mountain 
.Shaanxi Province. Acta Ecologica Sinicia, -2463:(6)28
2471.
16. Hadi  M. R. (2009). Biotechnological potentials of  
Seidlitzia rosmarinus: A mini review. African Journal 
of Biotechnology 2431-2429 :(11) 8.
17. He, M.Z., J.G. Zheng, X.R. Li & Qian, Y.L. 
(2007). Environmental factors affecting vegetation 
composition in the Alxa Plateau, China. Journal of 
Arid Environments, 489–473 ,69.
18. Hunt, N & Gilkes, R. (1992). Farm Monitoring 
Handbook. (The University of Western Australia: 
Nedlands, WA). 
19. Jafari, M, Zare Chahouki, M. A.  Tavili, A. 
Azarnivand, H.  and Zahedi Amiri, Gh. (2004). Effective 
environmental factors in the distribution of vegetation 
types in Poshtkouh rangelands of Yazd Province (Iran), 
Journal of Arid Environments. vol. 56 . pp. 641–627. 
20. Jafarian, G., Arzani, H., Jafari, M.; Azarnivand, H. 
(2011). Preparation
 Spatial prediction map of species using logistic 
regression. Natural Geography Research, 18-1) :79).
21. Jongman R.H.G.; C.J.F. Ter. Break & Van 
Tongeren, O.F.R. (1987). Data analysis in community 
and landscape ecology. Cambridge University Press, 
Wageningen, 299 p.
22. Jongman, R.H.G., ter Braak, C.J.F., Tongeren, 
O.F.R.V. (Eds.) (1995). Data Analysis in Community 
and Landscape Ecology, 2nd ed. Cambridge University 
Press, Cambridge.
23. Korrouri, S., and Khoshnevis, M. (2000). Ecological 
and environmental studies of Iranian Juniperus sites, 
Research Institute of Forests and Rangelands Press, 
208p. (In Persian)
24. Lee, C.R. & MacDonald, M.L. (1977). Influence 
of Soil Amendments on Potato Growth, Mineral 
Nutrition, and Tuber Yield and Quality on Very 
Strongly Acid Soils. Soil Science Society of America 



76 )پژوهش وسازند گی( 

طبقه بندی و رسته بندی پوشش ...

Journal. vol. 41. pp. 577–573. 
25. Maltez-Mouro, S., Garcia, L.V.,  Maranon, T. & 
Freitas, H. (2005). The combined role of topography 
and overstory tree composition in promoting edaphic 
and floristic variation in a Mediterranean forest, 
Ecological Research, 677-668 :(6)20.
26. Moffett, K.B., Robinson, D.A., Gorelick,S.M. 
(2010). Relationship of Salt Marsh Vegetation Zonation 
to Spatial Patterns in Soil Moisture, Salinity, and 
Topography. Ecosystems, 1302–1287 :13 pp.
27. Monier, M.A. & M.A. Wafaa, (2003). Soil–vegetation 
relationships in coastal desert plain of southern Sinai, 
Egypt. Journal of Arid Environments, 628-607 ,55.
28. Najafi, (2008). Studying of effective ecological 
factors in the distribution plant of Geno region. Journal 
of Iranian Range and desert research. 199-179 :(2)15. 
(In Persian)
29. Piri sahragard, H. (2014). Evaluation of statistical 
models efficiency to predict the distribution of plant 
Species, (Case study: Qum Province Rangelands), 
PhD thesis of Range management, Faculty of Natural 
Resources, University of Tehran, 157 pages.
30. Piri Sahragard, H; Azarnivand, H., Zare Chahouki, 
M.A, Arzani, H., Qumi S. (2010). Evaluation of 
environmental factors affecting the distribution of 
plant communities Taleghan middle watershed. 
Journal  Range and Watershed Management, Journal 
of Natural Resources, 131-141 :(4) 63. (In Persian)
31. Reyhan, M.K. & Amiraslani, F. (2006). Studying 
the relationship Between Vegetation and Physical- 
Chemical Properties of Soil, Case Study: Tabas Region, 
Iran. Pakistan Journal of Nutrition 171-169:(2)5.

32.  Tatian, M.R., Zabihi., A., Tamartash., R., Shabani, 
M. (2011). Determination of Indicator Species of Some 
Soil Characteristics by Ordination Method in Kooh -e- 
Namak Rangelands, Qom. Journal of Environmental 
Studies, 52-34:(58)37.
33. Van-der-Marrel, E. (1979).Transformation of 
cover-abundance value in phytosociology,its effects on 
community similarity,Vegetation, 114-97 :39.
34. Villers-Ruiz, L.,I. Trejo-Vazquez and J. Lipez-
Blanco. (2003). Dry Vegetation in Relation to the 
Physical Environment in the Baja California Peninsula, 
Mexico Journal of Vegetation Science. 14: pp 524-517.
35. Virtanen, R., et al .(2006). Broad-scale vegetation- 
environment relationships in Eurasian high-latitude 
areas. Journal of Vegetation Science. 528-519 :(4)17.
36. Yibing .Q & et al. (2008). Impact of habitat 
heterogeneity on plant community pattern in 
Gurbantunggut Desert.Geographical science, :(4)  14 
455-447,pp.
37. Zare Chahouki, M. A.  (2011). Multivariate Analysis 
Techniques in Environmental Science, Erath and 
environmental sciences, 75-68 :(1)1.
38. Zare Chahouki, M.A., Azarnivand, H., Jafari , M.& 
Tavili, A. (2010). Multivariate Statistical Methods as a 
Tool for Model Based Prediction of Vegetation Types. 
Russian Journal of Ecology, 94–84 :(1)41.
39. Zare Chahouki, M. A, Khalasi Ahvazi, L. (2012). 
Predicting potential distributions of Zygophyllum 
eurypterum by three modeling techniques (ENFA 
ANN and logistic in North East of Semnan Iran, Range 
management and Agroforestry, 82-68 :(33)2.


