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بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه های گیاهی در 
مراتع جنوب شرقی سبالن

)پژوهش و سازندگی(

ژپوهش اهیپ آبخیزداری

چکیده
تغييرات ويژگی های محيطی يکي از مهم ترين عواملی اســت که تغييرات مکاني پوشــش گياهي را مهار می کند، بنابراين آگاهي از نحوه 
پراکندگي تغييرات عوامل محيطی و گياهان در بين جوامع گياهی مختلف براي دست يابي به مديريت بهتر و بررسی روند تغييرات ضروري 
اســت. بدين منظور رويشــگاه های مرتعی در محدوده حوزه آبخيز بالخلی چای شهرستان اردبيل انتخاب شــد. نمونه  برداری با انتخاب 45 
رويشگاه و در داخل هر رويشگاه  3 قطعه بزرگ 10 مترمربعی با فاصله 40 متر از همديگر و در طول اندازه گيری نواری 120 متری گونه های 
انتشــار يافته ثبت شــد. از داخل قطعه وســطی از دو عمق 15-0 و 30-15 ســانتی متری نمونه  برداری خاک انجام و پارامترهای خاکی در 
آزمايشــگاه تعيين و ســاير اطالعات از نقشه های ارتفاع، شيب، جهات جغرافيايی، همباران وهمدما برای مکان های نمونه برداری استخراج و 
بر اساس سه طبقه ارتفاعی و بر مبنای بهره برداری روستايی، روستايی-عشايری و عشايری طبقه بندی شد. ابتدا با تجزيه واريانس اختالف 
بين طبقات بررسی شد. گونه های گياهی شناسايی شده از نظر ارزش مربوط به بوم  شناسی کم شونده، زيادشونده و مهاجم بودن طبقه بندی 
شــد. رج بندي با توجه به  گونه های شناسايی شده و خصوصيات پســتی و بلندی، بارندگی، دما و پارامترهای خاکي به روش تحليل تطبيقي 
متعارف )DCA1، RDA2 ، CCA3 ( برای تعيين عوامل مؤثر در انتشــار گونه ها انجام شــد. نتايج نشــان دادند که بجز pH عمق 
 زيرين، پتاســيم، شــن و رس در دو عمق و الی عمق سطحی خاک بقيه عوامل انتخاب شده در سه طبقه ارتفاعی باهم اختالف معنی داری

 )P > 0/01 ( و )P > 0/05 ( دارند، بنابراين انتظار می رود اين عوامل در گسترش پوشش گياهی نقش مؤثری را داشته باشند. از سطح 45 
مکان 89 گونه گياهی، متعلق به 53 جنس و 18 خانواده گياهی شناسايی شد. چهار خانواده Asteraceae، Poaceae، Fabaceae و 
Lamiaceae غالب و از نظر ترکيب گياهی نيز در هر سه طبقه غلبه با گونه های مهاجم، که نشانگر تخريب اين مراتع هستند، می باشند. 
نتايج رج بندی نشان داد به ترتيب ارتفاع، جهت، دما )حداقل، حداکثر و متوسط(، بارندگی و کربن آلی عمق اول و دوم از عوامل مهم در انتشار 
گونه های گياهی اين مراتع می باشــند. از نتايج اين تحقيق می توان در مديريت، احياء و اصالح بوم نظام های مرتعی جنوب شــرقی سبالن و 

مناطق مشابه استفاده کرد.
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Abstract
Variation in environmental characteristics is one of the most important factors, which 
control spatial variation of vegetation, thus awareness from the spatial variation of 
environmental factors and plants between the plant communities for gaining better 
management and identifying process of change is necessary. For this purpose, rangeland 
habitats were selected on the area of BalekhlooChay watershed in the Ardabil County. 
Sampling were conducted with the selection of 45 sites, and inside of each site 3 large 10m2 
plots with the distance of 40m from each other along of a 120m transect were selected and 
distributed plant species were recorded. From the middle plot soil samples were collected 
from two depths of 15-0 and 30- 15 cm. Soil parameters were determined in the laboratory 
and the rest of the information were derived from the elevation, slope, aspect, rainfall and 
temperature maps for each site and information were classified based on three elevational 
classes and rural, rural-nomadic and nomadic utilization. Initially, using ANOVA test the 
difference between the classes was evaluated. Identified plant species from the decreaser, 
increaser and invader ecological status value perspective were classified. Ordination was 
conducted based on the identified plant species and according to the topographic, rainfall, 
temperature characteristics and soil parameters using Detrended Correspondence Analysis 
(DCA), Representational Difference Analysis (RDA) and Canonical Correspondence 
Analysis (CCA) methods. Results show that except pH in subsoil, and potassium, sand and 
clay in top and subsoil and silt in topsoil, the rest of the selected factors have significant 
differences (P>0.01) and (P>0.05) between the elevational classes. Thus, it is expected, these 
factors are effective in species distributions. From the 45 sites, 89 plant species belonging 
to 53 genera and 18 families were identified. Four families, Asteraceae, Poaceae, Fabaceae and 
Lamiaceae are dominant and from the species composition perspective invader plants are 
the dominant in three elevational classes, which are the indicator of rangeland degradation. 
Results of ordination show that from the used environmental factors, elevation and aspect, 
temperature (min, mean and max) rainfall, and organic carbon of top and subsoil are the 
main important factors in distribution of plant species on the study area. The results of this 
study can be used in the management of rangeland ecosystem improvement and ramidation 
of the Southeast Sabalan and similar areas.   

Keywords: Plant ecology, Ecological Factors, Rangeland habitat, Ordination, Sabalan
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مقدمه
 تجزيه و تحليل روابط پوشش گياهي و عوامل محيطي از بحث هاي 
 .)Antoine & Nikulas, 2000( مهــم بوم شناســي اســت
بــه گونه اي که بررســي دقيق روابط بين پوشــش گياهي و عوامل 
محيطي، از موارد الزم براي مديريت بوم  نظام هاي مختلف به حســاب 
می آيد و از اينرو، بوم شناســان در طي ســال هاي متمادي به دنبال 
 شــناخت روابط عوامل محيطي و پراکنش گونه هاي گياهي بوده اند 
 .)Kia et al. 2010 ؛Fu et al. 2004 ؛Glenn et al., 2002(
همچنين با توجه به نقش مهم گياهان در تعادل بوم  نظام هاي مختلف 
و اســتفاده هاي مختلفي که انســان به طور مستقيم يا غير مستقيم از 
آن ها دارد، ضرورت شناخت روابط بين آن ها و عوامل محيطي به منظور 
 حفــظ آن ها و ثبات رويشــگاه آن ها، امري اجتناب ناپذير می باشــد 
)Kia et al. 2010(. مطالعــات مختلفي روابط پوشــش گياهي و 
عوامل بوم شناسی در اکوسيستم هاي مرتعي را بررسی کرده اند. به طور 
مثال Byoeng & Jong )2002( پس از جداســازي 14رويشگاه 
ســاحلي و تقسيم آن ها به رويشــگاه هاي جزر و مدي، رويشگاه تپه 
شني و رويشگاه مدخل خليج1  گياهان شاخص مربوط به هر کدام را 
شناســايي کردند. نتيجه بدست آمده آن ها نشان داد که، پوشش اين 
14 نوع رويشي ساحلي به نوع رســوبات، زمان سيل گيري آب دريا، 
تثبيت رســوب و ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک، مانند بافت، 
هدايت الکتريکي، امالح پتاسيم و هدايت الکتريکی يا شوری بستگي 
 ،pH ،2003( هدايت الکتريکي(  Monier،دارد. در مطالعه ای ديگر
آهک، گچ، ماده آلي، ســنگريزه و رطوبت را از عوامل مهم تأثيرگذار 
 Fu بر پوشش گياهي معرفي کرده است. ضمن اينکه نتايج مطالعات
و همکاران )2004( در ارتفاعات دونگلينگشــان چين، با اســتفاده از 
روش هاي چند متغّيره )تجزية به مؤلفه هاي اصلي، تجزية خوشه اي و 
تجزية تطابق کانونيک(، بيانگر ايند که ارتفاع و جهت شيب رابطه ي 
نزديکي با غني بودن پوشش گياهي و شاخص تنوع آلفا دارد، به عالوه 
آن ها گزارش دادند که ارتفاع، عامــل تأثيرگذار مهمي بر مقدار ماده 
آلي خاک اســت. ضمن اينکه در تحقيق مذکور، از مقدار ماده آلي و 
نيتروژن کل در ميان تمامي عوامل خاکي مورد بررسي، به عنوان تأثير 
گذارترين عامل بر پوشش گياهي، نام برده شده است. عوامل ارتفاع، 
شــيب، جهت، نوع خاک، تشعشع خورشيدي و غيره، از جمله عواملی 
مي باشــند که معمواًل به منظور تعيين عوامــل تأثير گذار بر پراکنش 
پوشش گياهي مورد استفاده قرار مي گيرند )Billings, 1952(. در 
اين راستا؛ مطالعات Chang و همکاران )2004( و He و همکاران 
)2007( بيانگر اين است که ترکيب و الگوي پراکنش گياهي، معمواًل 
مرتبــط با افزايش عمق، ماده آلي، ظرفيت نگهداري رطوبت، کاهش 
pH و آهک اســت. مهدوی و همــکاران )1389( در تحقيقی تحت 
عنوان بررســی تنوع زيســتی و غنای گونه های گياهی در ارتباط با 

عوامل فيزيوگرافی و فيزيکی- شــيميايی خــاک در منطقه حفاظت 
شده کبير کوه، ضمن تأکيد بر همبستگی منفی تنوع گونه های علفی 
با مقدار رس و شن در دامنه های جنوبی، بيان کردند که برای پوشش 
علفی، عوامل فيزيکی و شــيميايی خاک و برای گونه های درختی و 
درختچه ای عوامل فيزيوگرافی و شکل زمين در ارزيابی های مربوط به 
بوم  شناسی مناسب می باشند. در مثال ديگر؛ Kia و همکاران )2010( 
به منظور تجزيه و تحليل ارتباط عوامل مورد مطالعه و تغييرات پوشش 
گياهي از روش هاي CCA و  PCA اســتفاده کردند و نتايج آن ها 
نشــان داد ارتباط ويژه اي بين پراکنش نوع هاي مختلف رويشــي و 
برخي خصوصيات خاک وجود دارد، بطوري که بافت خاک، پتاســيم، 
آهک، ماده آلي و نيتروژن در مقايســه با ســاير خصوصيات خاک و 
عوامل پستی و بلندی تأثيرگذاري بيشتري در پراکنش گياهان منطقه 
مورد مطالعه آن ها داشته است. با توجه به موارد ياد شده می توان بيان 
کرد که عوامل فيزيوگرافی و پســتی و بلنــدی، اقليم و آب و هوايی 
و خصوصيات فيزيکی - شــيميايی خاک و ســاير عوامل مربوط به 
بوم  شناســی هر کدام به نحوی در استقرار، رشد و پراکنش گونه های 
گياهی نقش اساســی دارند. بنابراين، با توجه به وســعت منابع، تنوع 
اقليم و خاک در ايران، که رويشــگاه بســياري از گونه ها را شــکل 
می دهند، شناســايي روابط گياهان مســتقر در عرصه و عوامل مؤثر 
بر اســتقرار و بقاي آن ها ضروري بنظر می رسد. بدين منظور تحقيق 
حاضر با هدف تحليل پوشش گياهي در رويشگاه مرتعی جنوب شرقی 
ســبالن و ارتباط آن با شرايط فيزيوگرافی و پستی و بلندی، بارندگی 
و دما و خصوصيات خاک در دامنه های جنوب شــرقی سبالن انجام 
شده است. تا بتوان با شناخت روابط حاکم و تعميم دادن نتايج حاصل 
به مناطق مشابه، در راستاي حفظ، احيا و اصالح مراتع گام برداشت.

مواد و روش ها
به منظور بررســی رابطه پوشــش گياهی و عوامل محيطی، رويشگاه 
مرتعی سبالن در محدوده حوزه آبخيز بالخلی چای شهرستان اردبيل 
در دامنه های جنوب شــرقی ســبالن با مســاحت 155625 هکتار 
انتخاب شد )شکل 1(. با توجه به آمار ايستگاه هواشناسی سينوپتيک 
اردبيل )30 ســاله(، مبه وســيله ی حداکثر دما در مرداد ماه با 18/09 
درجه ســانتی گراد و مبه وسيله ی حداقل دما در دی ماه 1/09- درجه 
سانتی گراد و ميزان بارندگی ساالنه 299 ميلی متر در بخش دشتی تا 
766 ميلی متر در ارتفاعات باالی منطقه مورد مطالعه اســت )قربانی 
و همــکاران، 1392(. در مجموع اين منطقه تابســتان های معتدل و 
زمســتان های سرد دارد و مدت 3 الی 4 ماه در سال پوشيده از برف و 
يخبندان اســت. از اواسط خرداد تا اواسط مهر ماه دارای فصل خشک 
)در ارتفاعات پايين( و بر اســاس اقليم نمای دومارتن رويشگاه های 
ارتفاعات پايين نيمه خشــک و ارتفاعات باال نيمه خشــک سرد بوده 

  1- estuary
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و در تقســيم بندی مناطق زيســت اقليمی می توان حوزه را در قالب 
نيمه استپی سرد تا ارتفاعات فوقانی طبقه بندی کرد )قربانی و همکاران، 
1392(. در عرصه-هــای طبيعی حوزه مــورد مطالعه 6 نوع گياهی با 
 Onobrychis cornuta، Festuca ovina، :گونه های غالب
  Agropyron  trichophrom، Thymus kotschyanus،

Trifolium montanum، Artemisia fragrans، As-
tragalus aureus، Alopecurus textilis، .Astra-

galus spp، Carex spp. گســترش دارد )شريفی و همکاران، 
 .)1392

 برای نمونه برداری ابتدا 45 رويشــگاه يا مکان نمونه برداری در ســطح 
6 نــوع گياهی در نقاط مختلف ارتفاعی و در دامنه های جنوب شــرقی 
ســبالن انتخاب و در داخل هر يک از اين رويشگاه های تعيين شده، 3 
قطعه بزرگ 10 مترمربعی1  بر مبنای روش ســطح حداقل، با فاصله 40 
متــر از همديگر و در طول اندازه گيری نــواری 120 متری )در مجموع 
135 قطعه( گونه هــای گياهی موجود ثبت، جمع آوری و با اســتفاده از 
 ،)Rechinger, 1967-1998( منابعــی نظير گياهــان ايرانيــکا
گياهان ترکيه )Davis, 1965-1988(، گياهان ايران )اسدی، 1367-

1390(، گياهان رنگی ايــران )قهرمان، 1365-1386(، گون های ايران 
)معصومی، 1365-1379(، ُرســتنی های ايران )مبين، 1358-1374( و 
فرهنگ نام های گياهان ايران )مظفريان، 1375( شناسايی شد. در داخل 
قطعه وســطی از دو عمق 15-0 و 30-15 سانتی متری هر رويشگاه يا 
مــکان، 45 نمونه  خاک از هر عمق )در مجموع 90 نمونه( برداشــت و 
عوامل خاکی در آزمايشگاه خاکشناســی کشت و صنعت مغان تعيين و 

اطالعات مربوط به بوم  شناسی نيز ثبت گرديد.
متغّيرهای ارتفاع از ســطح دريا )Alt( بر مبنای اســتفاده از ارتفاع سنج 
 و نقشــه مدل رقومی ارتفاع به متر )شــکل 1(، شيب به درصد و درجه 

)Sدرصد و Sd( با استفاده از شيب سنج و نقشه شيب و جهات جغرافيايی 
)ASE, ANW, AE, AS,AN, ANE, HSW( بر اســاس ثبت 
دقيق مســير از باال به پايين شيب و نقشه جهات جغرافيايی برای سطوح 
نمونه برداری به صورت تطبيقی اســتخراج شــد. بارندگــی )Ra( و دما 
)TeMax, TeAva, TeMin( با اســتفاده از نقشه های همباران و 
همدمای اســتخراج شده از معادله شــيب بارندگی و دمای منطقه برای 
هر يک از مکان های نمونه برداری بدســت آمد. نقشــه های مختلف در 
محيــط ArcGIS10 تهيه شــدند. ويژگي هاي فيزيکي و شــيميايي 
خاک شــامل: بافت خــاک )الی=Si، شــن=Sa، رس=Cl(، هدايت 
الکتريکي )EC(، اسيديته )pH(، ماده آلي )OC(، فسفر )P( و پتاسيم 
)K( اندازه گيری شــد. نمونه برداري از بافت خاک از روش آب ســنجی 
بايــکاس )McLean, 1988)،EC  )EC متر( و pH ) pH متر( 
)Page et al., 1982(، مــاده آلي با اســتفاده از روش ســرد و بر 
مبناي اکسيداســيون کربن آلي )Allison, 1975(، فسفر با دستگاه 
طيف ســنجی نوری )جعفری  حقيقی، 1382( و پتاســيم با دستگاه جذب 

اتمی )Knudsen et al., 1982( اندازه گيري شد. 
ابتدا گونه های شناسايی شده بر اساس خانواده، جنس و گونه طبقه بندی 

 1 . با توجه به اينکه هدف اصلی تحقيق بررســی خصوصيات فردی يک گونه ).Festuca ovina L( بوده، از شــيوه نمونه برداری دو مرحله ای )two stage sampling( در بررسی آن 
استفاده شده بود، لذا سطح اول يا مرحله اول نمونه برداری اين سطوح 10× 10 متری بوده که مبنای ثبت گونه ها و پارامترهای مختلف ديگر در اين تحقيق بوده است.

 4 

 در ىكاةَ، ىٍاظق ةَ صامم ٌحایر دادن جؿيیو و صاکو رواةط قٍاظث ةا ةحّان جا. اؿث قغه اٌسام ُای زٍّب قؼكی ؿتالنداىٍَ
 .ةؼداقث گام ىؼاجؽ امالح و اصیا صفغ، راؿحای

 ّارٍش ٍ هَاد
 چای قِؼؿحانهیةانع آةعیؽ صّزهىضغوده ؿتالن در  ؿیرویكگاه ىؼجةؼرؿی راةعَ پّقف گیاُی و ؾّاىم ىضیعی،  ىٍؼّرَة

ةا جّزَ ةَ آىار ایـحگاه ُّاقٍاؿی  .(1)قکم  قغ اٌحعاب ُکحار 155625ةا ىـاصث ُای زٍّب قؼكی ؿتالن در داىٍَاردةیم 
-در دی دىاصغاكم  ی هَتَ وؿیگؼاد و ىدرزَ ؿاٌحی 09/18ىاه ةا در ىؼداد دىاصغاکذؼ  ی تَ وؿیهَؿانَ(، ى 30ؿیٍّپحیک اردةیم )

ىحؼ در ارجفاؾات ةاالی ىٍعلَ ىیهی 766جا  دقحیىحؼ در ةعف ىیهی 299گؼاد و ىیؽان ةارٌغگی ؿاالٌَ درزَ ؿاٌحی -09/1ىاه 
 4انی  3ُای ؿؼد دارد و ىغت ُای ىؿحغل و زىـحان. در ىسيّع ایً ىٍعلَ جاةـحان(1392)كؼةاٌی و ُيکاران،  اؿث ىّرد ىعانؿَ

ىاه دارای فنم ظكک )در ارجفاؾات پاییً( و ةؼ اؿاس ؿال پّقیغه از ةؼف و یعتٍغان اؿث. از اواؿط ظؼداد جا اواؿط ىِؼ ىاه در
ةٍغی ىٍاظق زیـث ُای ارجفاؾات پاییً ٌیيَ ظكک و ارجفاؾات ةاال ٌیيَ ظكک ؿؼد ةّده و در جلـیواكهیو ٌيای دوىارجً رویكگاه

ُای در ؾؼمَ .(1392كؼةاٌی و ُيکاران، ) ةٍغی کؼدؿؼد جا ارجفاؾات فّكاٌی ظتلَاؿحپیٌیيَ جّان صّزه را در كانباكهیيی ىی
  Onobrychis cornuta ،Festuca ovina ،Agropyronُای غانب: گیاُی ةا گٌَّ ٌّع 6ىّرد ىعانؿَ صّزه ظتیؿی 

trichophrom ،Thymus kotschyanus  ،Trifolium montanum ،Artemisia fragrans ،Astragalus aureus ،
Alopecurus textilis. ،Astragalus spp ،Carex spp.  ،(.1392گـحؼش دارد )قؼیفی و ُيکاران  

 
 . هَقعیت هٌطقِ هَرد هطالعِ در کطَر ٍ استاى اردتیل1ضکل 

ُای زٍّب رجفاؾی و در داىٌٍَلاط ىعحهف ادر  گیاُی ٌّع 6در ؿعش ةؼداری ٌيٌَّ ىکانیا رویكگاه  45 اةحغاةؼداری ٌيٌَّةؼای 
ةؼ ىتٍای روش ؿعش  1ىحؼىؼةؿی 10ةؽرگ  كعؿَ 3 ،جؿییً قغه ُایرویكگاهُؼ یک از ایً و در داظم  قؼكی ؿتالن اٌحعاب

ُای گیاُی ىّزّد دتث، گٌَّ( كعؿَ 135)در ىسيّع ىحؼی  120 گیؼی ٌّاری اٌغازهدر ظّل  ىحؼ از ُيغیگؼ و 40ةا فامهَ صغاكم، 
 (،Davis, 1965-1988جؼکیَ ) گیاُان(، Rechinger, 1967-1998ایؼاٌیکا ) گیاُانٌؼیؼ  یةا اؿحفاده از ىٍاةؿو  آوریزيؽ

 ،(1379-1365)ىؿنّىی،  ُای ایؼانگّن ،(1386-1365 كِؼىان،) ایؼان رٌگی گیاُان(، 1390-1367، اؿغی) ایؼان گیاُان
                                                            

 two stageای )ؼصهٌَيٌَّ ةؼداری دو ىقیّه  از ،( ةّده.Festuca ovina L. ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ُغف امهی جضلیق ةؼرؿی ظنّمیات فؼدی یک گٌَّ ) 1

sampling )ُا و پاراىحؼُای ىحؼی ةّده کَ ىتٍای دتث گٌَّ 10× 10ةؼداری ایً ؿعّح ةؼرؿی آن اؿحفاده قغه ةّد، نػا ؿعش اول یا ىؼصهَ اول ٌيٌَّ در
 ةّده اؿث. جضلیقدر ایً ىعحهف دیگؼ 

بررسی عوامل محیطی مؤثر...
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شده و سپس با توجه به شيوه های بهره برداری در منطقه مورد مطالعه 
کــه ارتفاع پايين تر از حــدود 1350 متر )حد پاييــن نمونه برداری( تا 
1500 متر که محــدوده ی چرای دام دامداران محلی اســت، بعنوان 
طبقه اول ارتفاعی، محدوده 1500 تا 2000 متر که عمدتًا به وسيله ی 
دام بهره برداران روستايی اســتفاده می شود ولی دامنه های باالی آن 
به وســيله ی دام دامداران عشاير شاهسون چرا می گردد، بعنوان طبقه 
دوم و باالتر از 2000 متر تــا 2400 متر )حد باالی نمونه برداری( که 
عمدتًا به وســيله ی دامداران عشــايری ولی دامنه های پايين تر بيشتر 
به وســيله ی دامداران روســتايی چرا می گردد، بعنوان منطقه ســوم 
ارتفاعی تعريف شده )الزم به ذکر است که ارتفاع دقيقی برای تفکيک 
شــيوه بهره برداری نمی توان رسم نمود(. در منطقه ارتفاعی اول و دوم 
تقريبًا تمامی دامنه های منظم تبديل به کاربری زراعی شده، و تنها در 
دامنه-های نامنظم و شيب دار عرصه های مرتعی باقی مانده است، اما 
در طبقه ارتفاعی ســوم تقريبًا اکثريت اراضی به صورت کاربری مرتعی 
می باشــند )قربانی و همکاران، 1392(. بنابرايــن، توزيع نمونه برداری 
در کل در ســطح طبقه ارتفاعی اول 5 مکان، در طبقه دوم 6 مکان و 
در طبقه سوم 34 مکان بوده است. ســپس پارامترهای عوامل پستی 
و بلندی، اقليمی و خاک بر اســاس ســه طبقه ارتفاعی با اســتفاده از 
ميانگين ها، انحــراف معيار و تجزيه واريانس برای مقايســه اختالف 
بين طبقات آزمون شــد. در ادامه گونه هــای گياهی بر مبنای حضور 
و ارزش مربوط به بوم  شناســی کم شــوندگی، زياد شوندگی و مهاجم 
بودن آن ها بر مبنای ســه طبقه مورد نظر طبقه بندی شد. براي تعيين 
رابطه پراکنش گونه هاي گياهي با عوامل پســتی و بلندی، بارندگی و 
دما و خصوصيات خاک، با تشــکيل جداول ماتريس گونه ها و عوامل 

محيطی با استفاده از روش رج بندي  که روش های آماري چند متغّيره 
براي تعيين ارتباط ترکيبي جوامع گياهي و عوامل محيطي اســت، در 
محيــط نرم افــزار CANOCO4 تحت وينــدوز، تجزيه و تحليل 
شــد. برای تعيين نوع روش رج بندي1 ابتدا بــه روش تحليل تطبيقي 
نا اريب )DCA( رج بندي انجام و طول شــيب2  اندازه گيري شد. در 
 صورت بيشــتر بودن طول شــيب از 4 از CCA و کمتر بودن از 4 از

  )RDA  )2003 ,Leps & Smilauer بــرای بررســي ارتباط 
عوامــل انتخاب شــده محيطی با گونه های گياهي اســتفاده  شــد. 
جدول   های اثرات شــرطي3  و آزمون المبــدا4  براي تعيين مهمترين 

عوامل مؤثر بر پراکنش گونه ها نيز بکار گرفته شد. 

نتایج
جدول 1 پارامترهای مربوط به بوم  شناسی طبقه بندی شده در قالب سه 
منطقه رويشی و بهره برداری بر مبنای ارتفاع را نشان می دهد. با توجه 
به جدول، پارامترهای ارتفاع، بارندگی، دما، هدايت الکتريکی، pH در 
عمق سطحی خاک، کربن آلی و فسفر، الی در خاک سطحی، جهات 
جغرافيايی و تاج پوشــش کل در سه طبقه انتخاب شده دارای اختالف 
معنی دار )P>0/01( می باشــند. همچنين بــا توجه به جدول ارتفاع و 
پارامترهای وابســته بــه آن مانند بارندگی روند افزايشــی و دما روند 
کاهشی دارد. با افزايش ارتفاع شيب نيز روند افزايشی و دارای اختالف 
معنی دار )P>0/05( در طبقات مختلف می باشد. ولی پارامترهای ديگر 
اختالف معنی داری ندارند. پارامترهای هدايت الکتريکی، pH و درصد 
شن با افزايش ارتفاع روند کاهشی ولی در مقابل پارامترهای کربن آلی 

و فسفر روند افزايشی و ساير پارامترها فاقد روند می باشند. 

  1- Ordination 
  2-Length of gradient
  3- Conditional effects
  4 - Lambda
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در ســطح منطقه مورد مطالعه در مجموع در سطح 45 رويشگاه يا 
مکان )6 نوع گياهی( و 135 قطعه مورد بررســی 89 گونه گياهی، 
متعلــق به 53 جنــس و 18 خانواده گياهی در محــدوده ارتفاعی 
1350 تا 2400 متر از ســطح دريا شناســايی و بر اساس سه طبقه 
بهره برداری و ارتفاعی طبقه بندی شــده است )جدول 2(. بيشترين 
تنــوع و تکرار گونه ای در محدوده ارتفاعــی 2000 تا 2400 متر با 
47 گونه، در منطقه ارتفاعی 1500-2000 متر 41 گونه و در طبقه 
ارتفاعی 1350-1500 متر26 گونه مشاهده شد )تعدادی از گونه ها 
مانند Festuca ovina  در دو يا ســه طبقه مشترک بوده است. 
در طبقه ارتفاعی 1350 تا 1500 متر Asteraceae با 10 گونه و 

Poaceae با 9 گونه خانواده های غالب گياهی را تشکيل داده و از 
نظر مربوط به بوم  شناسی غلبه با گونه های مهاجم با 57/69 درصد 
و ســپس زياد شــونده با 30/77 درصد و گونه های کم شونده تنها 
11/54 درصد ترکيــب گياهی را به خود اختصاص داده اند. در طبقه 
ارتفاعی 1500 تا 2000 متر نيز غلبه با گونه های مهاجم با 65/85 
درصد، در مقابل زياد شــونده-ها و کم شونده ها کمتر از 35 درصد 
ترکيــب گياهی را به خود اختصاص داده اند. در طبقه ارتفاعی 2000 
تا 2400 متر نيزکماکان غلبه با گونه های مهاجم با حدود 51 درصد 
می باشد. ولی حضور بيش از 36 درصدی گونه های کم شونده قابل 

توجه می باشد. 
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 ًتایج
-ةؼداری ةؼ ىتٍای ارجفاع را ٌكان ىیةٍغی قغه در كانب ؿَ ىٍعلَ رویكی و ةِؼهظتلَ قٍاؿی  ىؼةّط ةَ ةّمپاراىحؼُای  1زغول 

در  الیو فـفؼ،  در ؾيق ؿعضی ظاک، کؼةً آنی pHپاراىحؼُای ارجفاع، ةارٌغگی، دىا، ُغایث انکحؼیکی،  ،دُغ. ةا جّزَ ةَ زغول
. ةاقٍغىی (P<01/0)دار ظاک ؿعضی، زِات زغؼافیایی و جاج پّقف کم در ؿَ ظتلَ اٌحعاب قغه دارای اظحالف ىؿٍی

ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ زغول ارجفاع و پاراىحؼُای واةـحَ ةَ آن ىاٌٍغ ةارٌغگی روٌغ افؽایكی و دىا روٌغ کاُكی دارد. ةا افؽایف ارجفاع 
داری ةاقغ. ونی پاراىحؼُای دیگؼ اظحالف ىؿٍیدر ظتلات ىعحهف ىی (P<05/0)دار ؽایكی و دارای اظحالف ىؿٍیقیب ٌیؽ روٌغ اف

ونی در ىلاةم پاراىحؼُای کؼةً آنی و فـفؼ  ةا افؽایف ارجفاع روٌغ کاُكیو درمغ قً  pH ،ٌغارٌغ. پاراىحؼُای ُغایث انکحؼیکی
 ةاقٍغ. ىیروٌغ افؽایكی و ؿایؼ پاراىحؼُا فاكغ روٌغ 

 
هتر( تا تَجِ تِ  2400-2000ٍ  2000- 1500؛ 1500- 1350اًتخاب ضذُ در سِ طثقِ ارتفاعی ) ضٌاسی  هرتَط تِ تَم. تغییرات عَاهل 1جذٍل 

 هطالعِّای هَرد ٍاریاًس در هکاى ی ترداری رٍستایی، رٍستایی ٍ عطایری ٍ عطایری )هیاًگیي ٍ اًحراف هعیار( ٍ ًتایج تجسیِتْرُ ی ضیَُ

ىسيّع  ظتلات ارجفاؾی )ىحؼ( 
 ىؼةؿات

df  ًىیاٌگی
 ىؼةؿات

F  ىؿٍی 
 
 داری

/4640148 2400-2000 2000- 1500 1500-1350 قٍاؿی  ىؼةّط ةَ ةّمؾاىم 
36 

2 2320074/
18 

205/68 0/000** 
/61±52/10 13/13±00/8  قیب )درمغ(

19 
43/15±42/

26 
1084/22 2 542/11 3/44 0/041* 

/49±45/55 ىحؼ(هیةارٌغگی )ىی
365 

88/29±39/
407 

17/21±16/
535 

226943/
57 

2 113471/
79 

106/42 0/000** 
دىای صغاكم )درزَ 

 گؼاد(ؿاٌحی
85/0±23/2 64/0±03/1 45/0±56/1- 104/55 2 52/27 140/03 0/000** 

)درزَ  ىحّؿطدىای 
 گؼاد(ؿاٌحی

92/0±12/8 63/0±84/6 45/0±24/4 107/64 2 53/82 137/95 0/000** 
دىای صغاکذؼ )درزَ 

 گؼاد(ؿاٌحی
72/0±18/15 51/0±18/14 35/0±08/12 69/24 2 34/62 136/18 0/000** 

 15-0ُغایث انکحؼیکی 
(ds/m) 

01/1±35/1 18/0±66/0 13/0±57/0 3/72 2 1/86 9/83 0/000** 
-15ُغایث انکحؼیکی 

30(ds/m) 
89/0±49/1 25/0±60/0 12/0±52/0 5/63 2 2/82 17/38 0/000** 

pH 0-15 29/0±30/7 38/0±30/7 47/0±87/6 2/07 2 1/03 6/16 0/005** 
pH 15-30 36/0±33/7 45/0±30/7 65/0±97/6 1/39 2 0/70 2/41 0/102ns 

 **0/000 15/69 28/28 2 56/57 73/3±84/1 72/1±87/0 01/1±47/0 15-0کؼةً آنی )درمغ( 
 **0/000 20/40 29/97 2 59/931 54/3±69/1 43/1±72/0 81/0±39/0 30-15کؼةً آنی )درمغ( 

/0-15 31/9±87/9 97/4±67/10 42/19±18( ppmفـفؼ )
29 

3867/43 2 1933/72 10/39 0/000** 
/15-30 31/9±63/6 68/3±83/8 34/15±68( ppmفـفؼ )

25 
3400/63 2 1700/315 15/12 0/000** 

/0-15 63/249±62( ppmپحاؿیو )
580 

85/178±44/
514 

41/294±84/
546 

25847/60 2 12923/80 0/26 0/773ns 
/15-30 73/231±50( ppmپحاؿیو )

467 
36/143±67/

436 
92/223±95/

468 
10968/83 2 5484/42 0/14 0/686ns 

/25±17/16 15-0قً )درمغ( 
39 

82/7±11/39 65/9±05/36 105/69 2 52/84 0/49 0/617ns 
/00±66/17 30-15قً )درمغ( 

41 
52/9±44/39 34/9±32/34 358/56 2 179/28 1/42 0/253ns 

 0/167ns 1/87 109/14 2 218/27 84/37±02/8 33/33±29/6 50/33±47/9 15-0)درمغ(  الی
 **0/002 7/07 273/16 2 546/32 74/37±89/6 61/31±62/5 25/29±87/5 30-15)درمغ(  الی

 0/791ns 0/24 13/73 2 27/47 89/25±69/8 54/27±43/5 25/27±30/9 15-0رس )درمغ( 
/50±71/13 30-15رس )درمغ( 

27 
14/7±94/29 29/8±42/27 24/34 2 12/17 0/15 0/862ns 

 **0/001 8/87 1143/24 2 2286/47 --- --- --- زِات زغؼافیایی

/06±71/14 89/39±19/7 33/34±57/9 جاج پّقف کم
22 

4640148/
36 

2 2320074/
18 

205/68 0/000** 
 دارغیؼ ىؿٍی nsو  دارىؿٍی 05/0 ؿعش در; * دار،ىؿٍی 01/0 ؿعش در; **

 

                                                                                                                                                                                                

1 - Lambda 

بررسی عوامل محیطی مؤثر...
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؛ زیاد I;اى کن ضًَذُی تر هثٌای گیاّگًٍَِ درصذ ترکیة ٍ ّای اًتطار یافتِ در طثقات هختلف ارتفاعی، . گ2ًَِجذٍل  
 III ;هْاجن  ٍ؛ I;ضًَذُ

 ّا )درصذ ّر کالس(گًَِ ردیف ّای گیاّی ٍ درجِ کالس هرتعیگًَِ طثقات

1350
 -

1500
 

ىحؼی
 

Achillea biebersteinii (III), Aegilops cylindrica (III), A. 
kotschyia (III), Agropyron cristatum (I),  Artemisia fragrans 
(II), Bromus danthoniae (III), B.tectorum (III), Carex 
stenophylla (III), Carthamus oxiacantha (III), Centaurea 
virgata (III), Cichorium intybus (II), Cirsium arvense (III), 
Cynodon dactylon (II), Echinops ritrodes (III), Euphorbia 
decipiens (III), Festuca ovina (I), Gundelia tourneforttii (III), 
Melilatus officinalis (II), Noaea mucronata (II), Plantago 
lanceolata (III), Poa bulbosa (II), Potentilla agrimonoides (I), 
Salvia limbata (III), Scariola orientalis (II), Stipa barbata (II), 
Verbascum gossypinum (III)  

 

     

     

     

 

  

  

  

  

IIIIII 

1500
 -

2000
 

ىحؼی
 

Acanthophyllum verticillatum (III), Achillea biebersteinii (III), 
A. sp (III), Aegilops kotschyia (III), A. juvenalis (III),  
Agropyron pectinoforme (I), Allium colchicifolium (III),  
Alyssum desertarum (III), Artemisia austrica (III), Astragalus 
angustifolius (III), A. homosus (I), A. odoratus (I), A. sp (III), 
Bromus tectorum (III), B. tomentellus (I), Carex nigra (III), C. 
stenophylla (III), Centaurea depressa (III), C. elbrusensis (III), 
C. rhizantha (III), Cirsium rhizocephalum (III), Eryngium 
campestre (III), Euphorbia elwendica (III), E. sp (III), Festuca 
ovina (I), Hordeum bulbosum (I), Medicago orbicularis (I), M. 
sp (I), Onobrychis scrobiculata (I),  Plantago lanceolata (III), 
Phlomis olivieri (III), Ph. persica (III), Poa bulbosa (II), P. 
pratensis (II), Salvia limbata (III), S. verticullata (III), 
Tanacetum parthenium (III),  Taraxacum purpurei – petiolatum 
(III), Thymus daenensis (II), Th. kotchyanous (II), Vicia hybrida 
(I)  

 

     

    

     

 

  

  

  

  

IIIIII 

2000
-

2400
 

ىحؼی
 

Acanthophyllum verticillatum (III), Achillea micrantha (III), 
Agropyron imbricatum (I), A. repens (I), A.tauri (I), Anthemis 
altissima (III), Artemisia aucheri (III), A. austriaca (III), 
Astragalus angustifolius (III), A. homosus (I), A. odoratus (I), 
A. paralipomenus (III), Bromus scoparius (I), Capsella bursa –
pastorris (III), Carex nigra (III), C. stenophylla (III), C. sp (III), 
Dactylis glomerata (I), Dianthus erythrocoleus (III), Echium 
amoenum (III), Euphorbia elwendica (III), Falcaria vulgaris 
(II), Festuca ovina (I), F. sulcata (I), Juncus gerardu (III), 
Hordeum bulbosum (I), Lotus corniculatus (I), Alopecurus 
textilis (I), Medicago lupulina (I), Onobrychis melanotricha (I), 
O. cornata (II), Papaver orientale (III), Phlomis sp (III), 
Plantago atrata (III), Poa araratica (II), P. pratensis (II), 
Potentilla bifurca (I), Salvia syriaca (III), Senecio vernalis (III), 
Silene marschallii (III),  Tanacetum chiliophyllum (III), T. 
parthenium (III),  T. polycephalum (III), Thymus daenensis (II), 
Th. kotchyanous (II), Trifolium repens (I), Vicia hybrida (I) 

 

     

     

     

 

  

  

  

IIIIII 
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جدول 3 مقادير ويژه، ضريب همبســتگي گونــه و عوامل محيطی، 
درصد واريانس توجيه شــده به وسيله ی محور ها و مقادير همبستگي 
با محور هاي رج بندي CCA را نشــان مي دهد که محور اول و دوم 
به ترتيــب با مقادير ويــژه 0/703 و 0/519 و واريانس 11/5 و 20/0 
تغييرات پوشــش گياهي و عوامل محيطی منطقه را توجيه مي کنند. 
بــا توجه به جدول محور هاي يک و دو بيشــترين تغييرات پوشــش 
گياهي را به خود اختصاص داده اند. در جدول 4 نتايج حاصل از تجزيه 
همبستگی عامل های محيطی با محور های CCA نشان می دهد که 
محور اول دارای همبستگی مثبت با ارتفاع، درصد شيب، جهت جنوب 
شــرقی، بارندگی، کربن آلی دو عمق، فسفر دو عمق، درصد الی دو 
عمق دارای همبستگی منفی با دما )حداقل، مبه وسيله ی و حداکثر(، 
هدايت الکتريکی دو عمق، درصد شن دو عمق، درصد رس دو عمق 
همبستگی مثبت اســت. همچنين محور دوم دارای همبستگی مثبت 
با درجه شيب، جهت شمال شرقی، جهت شمال، جهت شمال غربی، 
پتاسيم عمق اول و دارای همبستگی منفی با pH عمق اول می باشد. 

بر اساس نتايج حاصل از تجزيه همبستگی و روابط بين عوامل خاکي 
و پوشــش گياهي با اســتفاده از تحليل  CCA بــه ترتيب ارتفاع، 
جهــت، دما )حداقل، حداکثر و متوســط(، بارندگی و کربن آلی عمق 
اول و دوم با پراکنش پوشــش گياهی دارای همبستگی نسبتًا بااليی 
هســتند. در مجموع با توجه به نتايج حاصــل از آزمون مونت کارلو 
)المبادا( عامل ارتفاع و جهت جغرافيايی، در مقايسه با ساير عوامل، از 
مهم ترين عوامل محيطی مؤثر در گسترش پوشش گياهی در منطقه 
مورد مطالعه می باشــند )جدول 5(. بر اســاس نمودار رج بندي )شکل 
 Agropyron imbricatum، Astragalus گونه هــاي   )2
 paralipomenus، Festuca sulcata، Medicago sp،
Onobrychis scrobiculata در مقايسه با ساير گونه ها بيشتر 
 Artemisia تحت تأثيــر ارتفاع قرار دارند. همچنيــن گونه-هاي
aucheri، Dactylis glomerata، Ephorbia sp نيز در 
مقايسه با ساير گونه ها بيشتر تحت تأثير جهت جغرافيايی قرار دارند. 
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 ُيتـحگی ىلادیؼ و ُاىضّر ی ةَ وؿیهَ قغه جّزیَ واریاٌؾ درمغ ،یىضیعؾّاىم  و گٌَّ ُيتـحگی ضؼیب ویژه، ىلادیؼ 3 زغول
 0/20 و 5/11 واریاٌؾ و 519/0 و 703/0 ویژه ىلادیؼ ةا جؼجیبةَ دوم و اول ىضّر کَ دُغىی ٌكان را CCA ةٍغیرج ُایىضّر ةا

 پّقف جغییؼات ةیكحؼیً دو و یک ُایىضّرةا جّزَ ةَ زغول . غٍکٍىی َجّزی را ىٍعلَ ىضیعی ؾّاىم و گیاُی پّقف تجغییؼا
-ٌكان ىی CCAُای ةا ىضّر ىضیعیُای ؾاىمٌحایر صامم از جسؽیَ ُيتـحگی  4در زغول  .اٌغداده اظحناص ظّد ةَ را گیاُی

، فـفؼ دو ؾيق ،کؼةً آنی دو ؾيق، ةارٌغگی ،زِث زٍّب قؼكی، درمغ قیب، فاعارجىذتث ةا ُيتـحگی دُغ کَ ىضّر اول دارای 
، درمغ قً دو ؾيق ،ُغایث انکحؼیکی دو ؾيق ،و صغاکذؼ( ی تَ وؿیهَ)صغاكم، ى دىا دارای ُيتـحگی ىٍفی ةا دو ؾيق الیدرمغ 

زِتث ، ، زِث قيال قؼكیقیب درزَ ةا ُيچٍیً ىضّر دوم دارای ُيتـحگی ىذتثاؿث. ُيتـحگی ىذتث  درمغ رس دو ؾيق
ةاقغ. ةؼ اؿتاس ٌحتایر صامتم از جسؽیتَ ىی ؾيق اول pHةا  ُيتـحگی ىٍفیدارای و  زِث قيال غؼةی، پحاؿیو ؾيق اول، قيال

)صغاكم، صتغاکذؼ و  دىا زِث، ،ارجفاع ةَ جؼجیب CCA  جضهیمظاکی و پّقف گیاُی ةا اؿحفاده از  ؾّاىمُيتـحگی و رواةط ةیً 
ةا جّزتَ  در ىسيّعةا پؼاکٍف پّقف گیاُی دارای ُيتـحگی ٌـتحاً ةاالیی ُـحٍغ. کؼةً آنی ؾيق اول و دوم  و ٌغگی(، ةارىحّؿط

 ىضیعیاىم ّجؼیً ؾىِو ازدر ىلایـَ ةا ؿایؼ ؾّاىم،  ،زِث زغؼافیاییو ارجفاع  ؾاىم( الىتاداةَ ٌحایر صامم از آزىّن ىٌّث کارنّ )
 ُتایگٌّتَ( 2)قتکم  ةٍتغیرج ٌيتّدارةتؼ اؿتاس (. 5)زتغول  ةاقٍغىیىّرد ىعانؿَ  پّقف گیاُی در ىٍعلَ گـحؼشىؤدؼ در 

Agropyron imbricatum ،Astragalus paralipomenus ،Festuca sulcata ،Medicago sp ،Onobrychis 
scrobiculata ٌَُّتایگٌّتَيچٍتیً ُ. دارٌتغ كتؼار ارجفتاع دیؼأجت ثضج ُا ةیكحؼدر ىلایـَ ةا ؿایؼ گ Artemisia aucheri ،

Dactylis glomerata ،Ephorbia sp ٌَّدارٌغ كؼار زِث زغؼافیایی دیؼأج جضثُا ةیكحؼ ٌیؽ در ىلایـَ ةا ؿایؼ گ . 
 

 هَرد هطالعِ ی  هٌطقِ هحیطی عَاهل CCA از حاصل ًتایج .3 جذٍل

 CCA1 CCA2 CCA3 CCA4 ُاىضّر
 432/0 459/0 519/0 703/0 ویژه ىلغار

 919/0 926/0 940/0 982/0 ىضیط و گٌَّ ُيتـحگی
 50/34 6/27 0/20 5/11 واریاٌؾ جتییً درمغ
 1/51 80/40 70/29 1/17 واریاٌؾ جتییً جسيؿی درمغ

 

بررسی عوامل محیطی مؤثر...
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  CCAرّای هحیطی ٍ هحَرّای . ّوثستگی تیي هتغی4ّجذٍل 

 CCA1 CCA2 CCA3 عَاهل هحیطی ردیف

1 Alt(m) 0/838 246/0  062/0  
2 A(SE) 0/821 344/0-  082/0-  
3 Te(Min/°C) -0/803 211/0-  127/0-  
4 Te(Max/°C) -0/802 210/0-  125/0-  
5 Te(Ava/°C) -0/800 211/0-  123/0-  
6 OC(15-30/%) 0/747 042/0-  098/0  
7 Ra(mm) 0/799 113/0  128/0  
8 OC(0-15/%) 0/708 007/0-  700/0  
9 Si(15-30/%) 0/544 157/0-  099/0-  
10 P(0-15/ppm) 0/439 080/0-  186/0  
11 Si(0-15/%) 0/351 208/0-  130/0-  
12 P(15-30/ppm) 0/302 091/0  220/0  
13 EC(15-30/ ds/m) -0/293 123/0-  101/0  
14 S(%) 0/225 203/0  111/0  
15 EC(0-15 /ds/m) -0/223 016/0  150/0-  
16 Cl(15-30/%) -0/121 093/0  101/0  
17 Sa(0-15/%) -0/120 119/0  070/0  
18 Sa(15-30/%) -0/211 011/0-  054/0-  
19 Cl(0-15/%) -0/206 067/0  051/0  
20 A(NW) 239/0-  0/271 004/0  
21 S(d) 214/0  0/238 113/0  
22 A(NE) 178/0-  0/224 193/0  
23 pH(0-15) 191/0-  -0/209 117/0-  
24 A(N) 143/0-  0/196 032/0-  
25 K(0-15/ppm) 059/0  0/182 058/0  
26 H (SW) 064/0  091/0-  -0/372 
27 pH(15-30) 042/0-  180/0-  -0/260 
28 A (S) 021/0  222/0-  0/223 
29 A(E) 116/0  139/0  0/213 
30 A(SW) 078/0  103/0-  -0/207 
31 K(15-30/ppm) 041/0  090/0  0/100 
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 ّای گیاّی هٌطقِ ثر تر پراکٌص گًَِؤاهل هَْوتریي عجْت تعییي هالهثذا  ًتایج آزهَى .5جذٍل 
 F P value ؾّاىم ىضیعی ردیف

1 Alt(m) 82/1 ** 002/0  
2 A(SE) 67/1 * 046/0  
3 H(SW) 37/1 072/0  
4 Ra(mm) 08/1 180/0  
5 Si(0-15/%) 76/0 08/0  

6 EC(0-15/ 
ds/m) 

61/0 148/0  

7 K(0-15/ppm) 67/0 246/0  
8 A(NW) 12/0  400/0  
9 OC(0-15/%) 11/0  520/0  
10 Si(15-30/%) 11/0  634/0  
11 A(E) 10/0  612/0  
12 A (S) 10/0  646/0  
13 Sa(0-15/%) 11/0  582/0  
14 pH(0-15) 09/0  714/0  

15 EC(15-30/ 
ds/m) 

011/0  635/0  

16 K(15-30/ppm) 13/0  451/0  
17 pH(15-30) 11/0  536/0  
18 P(15-30/ppm) 09/0  634/0  
19 Cl(15-30/%) 09/0  848/0  
20 P(0-15/ppm) 10/0  654/0  
21 A(N) 09/0  804/0  
22 Te(Min/°C) 08/0  836/0  
23 Te(Ava/°C) 20/0  056/0  
24 Te(Max/°C) 12/0  540/0  
25 Sa(15-30/%) 09/0  752/0  
26 S(D) 09/0  806/0  
27 A(NE) 10/0  702/0  
28 S(%) 10/0  716/0  
29 OC(15-30/%) 07/0  868/0  
30 Cl(0-15/%) 08/0  918/0  

 دارىؿٍی 05/0 ؿعش در; * دار، ىؿٍی 01/0 ؿعش در; **
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 هَرد هطالعِ ی هٌطقِ CCA تٌذیرج ًوَدار .2 ضکل

 
 گیری تحث ٍ ًتیجِ

قف ؾاىتم رٌغگی و دىا و ؿَ ؾاىم پـحی و ةهٍغی قاىم ارجفاع، قیب و زِات زغؼافیایی، دو ؾاىم اكهیيی ةاجأدیؼ  جضلیق ایً در
رویكگاه و  45در ؿعش  گیاُی گٌَّ 89 ؼة آنی، فـفؼ و پحاؿیو ىاده ،pH انکحؼیکی، ُغایث ةافث،فیؽیکی و قیيیایی ظاک قاىم 

ىّرد ىعانؿَ  ی در ؿعش ىٍعلَ. ٍغگؼفح كؼار ةؼرؿی ىّرد زٍّب قؼكی ؿتالنروؿحایی و ؾكایؼی  جؽاىؼؿعش  درگیاُی  ٌّعقف 
ةتا ةتیف از گٌَّ  8ةا   Lamiaceaeگٌَّ و   16ةا  Fabaceae، گٌَّ 21ةا  Poaceae، گٌَّ 22ةا  Asteraceaeده اظاٌّ چِار

ُتای ظاٌّادهُؼچٍغ کَ وزّد . دٍُغرا جكکیم ىیُای غانب ؿعش ىٍعلَ ىّرد ىعانؿَ ظاٌّادهُای قٍاؿایی قغه، درمغ گٌَّ 75
Poaceae   وFabaceae ىٍعلتَ ىتّرد  قٍاؿی  ىؼةّط ةَ ةّمىعهّب  ُایگٌَّی ٌكاٌگؼ جؼکیب گٌَّ از نضاظدرمغ  41 صغود ةا

در ُتا و ؿایؼ گٌَّ  Lamiaceaeو   Asteraceae ُای ىحؿهق ةَ دو ظاٌّادهدرمغی گٌَّ 34صغود  صضّر ةاقٍغ، اىّاىیىعانؿَ 
 قٍاؿتی  ىؼةتّط ةتَ ةّماز ٌؼتؼ قٌّغه و ىِتازو  ُای زیاددرمغ( کَ ؾيغجاً از گٌَّ 59درمغ )زيؿاً  25ٌیؽ ةا ُای ىعحهف ظاٌّاده
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 گیری تحث ٍ ًتیجِ

قف ؾاىتم رٌغگی و دىا و ؿَ ؾاىم پـحی و ةهٍغی قاىم ارجفاع، قیب و زِات زغؼافیایی، دو ؾاىم اكهیيی ةاجأدیؼ  جضلیق ایً در
رویكگاه و  45در ؿعش  گیاُی گٌَّ 89 ؼة آنی، فـفؼ و پحاؿیو ىاده ،pH انکحؼیکی، ُغایث ةافث،فیؽیکی و قیيیایی ظاک قاىم 

ىّرد ىعانؿَ  ی در ؿعش ىٍعلَ. ٍغگؼفح كؼار ةؼرؿی ىّرد زٍّب قؼكی ؿتالنروؿحایی و ؾكایؼی  جؽاىؼؿعش  درگیاُی  ٌّعقف 
ةتا ةتیف از گٌَّ  8ةا   Lamiaceaeگٌَّ و   16ةا  Fabaceae، گٌَّ 21ةا  Poaceae، گٌَّ 22ةا  Asteraceaeده اظاٌّ چِار

ُتای ظاٌّادهُؼچٍغ کَ وزّد . دٍُغرا جكکیم ىیُای غانب ؿعش ىٍعلَ ىّرد ىعانؿَ ظاٌّادهُای قٍاؿایی قغه، درمغ گٌَّ 75
Poaceae   وFabaceae ىٍعلتَ ىتّرد  قٍاؿی  ىؼةّط ةَ ةّمىعهّب  ُایگٌَّی ٌكاٌگؼ جؼکیب گٌَّ از نضاظدرمغ  41 صغود ةا

در ُتا و ؿایؼ گٌَّ  Lamiaceaeو   Asteraceae ُای ىحؿهق ةَ دو ظاٌّادهدرمغی گٌَّ 34صغود  صضّر ةاقٍغ، اىّاىیىعانؿَ 
 قٍاؿتی  ىؼةتّط ةتَ ةّماز ٌؼتؼ قٌّغه و ىِتازو  ُای زیاددرمغ( کَ ؾيغجاً از گٌَّ 59درمغ )زيؿاً  25ٌیؽ ةا ُای ىعحهف ظاٌّاده

بحث و نتیجه گیری 
در اين تحقيق تأثير ســه عامل پســتی و بلندی شامل ارتفاع، شيب 
و جهــات جغرافيايی، دو عامل اقليمی بارندگی و دما و شــش عامل 
فيزيکی و شيميايی خاک شامل بافت، هدايت الکتريکي، pH، ماده 
آلي، فســفر و پتاســيم بر 89 گونه  گياهی در ســطح 45 رويشگاه و 
شــش نوع گياهی در سطح مراتع روستايی و عشايری جنوب شرقی 
ســبالن مورد بررسی قرار گرفتند. در ســطح منطقه ی مورد مطالعه 
چهــار خانواده Asteraceae با 22 گونه، Poaceae با 21 گونه، 
Fabaceae با 16 گونه و  Lamiaceae  با 8 گونه با بيش از 75 
درصد گونه های شناسايی شده، خانواده های غالب سطح منطقه مورد 
  Poaceae مطالعه را تشکيل می دهند. هرچند که وجود خانواده های
و Fabaceae با حدود 41 درصد از لحاظ ترکيب گونه ی نشــانگر 
گونه های مطلوب مربوط به بوم  شناسی منطقه مورد مطالعه می باشند، 
اّمــا حضور حــدود 34 درصدی گونه هــای متعلق بــه دو خانواده  
Asteraceae  و Lamiaceae  و ســاير گونه ها در خانواده های 
مختلف نيز با 25 درصد )جمعًا 59 درصد( که عمدتًا از گونه های زياد 
شــونده و مهاجم از نظر مربوط به بوم  شناسی می باشند. اين وضعيت 
نشانگر تخريب در ســطح مراتع منطقه است. همچنين حضور تنوع 

گونه ای باال در محدوده ارتفاعی 2000 تا 2400 متر و تنوع کمتر در 
ارتفاعات پايين همانگونه که اشاره شد، نشان دهنده تبديل و تخريب 
صورت گرفته در سطح مناطق پايين دست و همجوار روستاها بوده و 
از نظر ترکيب گونه ای نيز در هر سه طبقه ارتفاعی غلبه با گونه های 
مهاجم که خود گويای تخريب صورت گرفته در ترکيب گياهی مراتع 
می باشد. تبديل و تخريبی که در مطالعات قربانی و همکاران )1392( 

نيز مورد تأکيد قرار گرفته است.
نتايج تجزيه وتحليل آماری نشــان دادند که عوامل مختلف انتخاب 
شده در گسترش گونه های گياهی اين مراتع مؤثر می باشند، ولی اثر 
ارتفاع و جهت جغرافيايی در مقايســه مهمتر از بقيه عوامل می باشند. 
همچنين با توجــه به نمودار رج بندی و جدول همبســتگی عوامل 
با محورهــای CCA، طول محور های بارندگــی و دمای حداقل) 
 )TeMean(دمای ميانگين ،)TeMax(و دمای حداکثر )TeMin
و کربن آلی )OC( در دو عمق زياد بوده و لذا نشــان از همبستگی 
باالی آن ها با محور اول که بيشــترين تأثير گــذاری را  بر تغييرات 
پوشــش گياهی دارند، دارا می باشــند. هر چند که در آزمون المبدا 
همبســتگی عوامل ديگر معنــی دار نبوده، اما می تــوان از آن ها نيز 
به عنــوان عوامل تأثيرگذار در تغييرات پوشــش گياهی منطقه مورد 



26)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری

مطالعه نام برد. بر اين اســاس نوسان های ارتفاعی و جهات جغرافيايی 
در کنار ســاير عوامل مانند بارندگی، دمــا و درصد کربن آلی به همراه 
ســاير عوامل مهار کننده  محيطی ديگر در استقرار گونه ها مؤثر بوده و 
شــکل گيری رويشگاه های ويژه با گونه های سازگار با اين شرايط را در 
منطقه مورد مطالعه موجب شــده اند. تأثير عامل ارتفاع از سطح دريا بر 
تنوع گونه اي، مي تواند ناشي از تأثير آن بر عواملی مانند دما و بارندگي 
باشد. بر طبق اصل حرارتي، هر گياه زماني به مرحله معيني از نمو خود 
مي رسد که مقدار مشخصي حرارت از محيط گرفته باشد. به اين ترتيب 
ســرعت نمو هر گياه با دما همبستگي مثبت دارد و چون دما نيز بسته 
بــه ارتفاع تغيير مي کند، در نتيجه با قرار گرفتن گياه در ارتفاعات باالتر 
)دما کمتر(، رشد کندتر خواهد شد )کوچکی و نصيری محالتی، 1373(. 
 ،)2002( Vetaas  & Gerytnes نتايجی کــه در پژوهش هــاي
Coroi و همــکاران )2004(، اســماعيل زاده )1386( و ذوالفقــاری 
 Vetaas  & .و همــکاران )1390( نيز مورد تأکيد قرار گرفته اســت
Gerytnes )2002( نشان دادند که تأثير ارتفاع از سطح دريا بر تنوع 
و غنای پوشــش علفي معني دار اســت. Coroi و همکاران )2004( 
کاهش سطح نور را يکي از عوامل کاهش غناي گونه اي ذکر کردند. هر 
چند اســماعيل زاده )1386( گزارش کرده که با افزايش شيب و ارتفاع، 
تنوع و غنا گونه ی کاهش پيــدا مي کند، اما در اين مطالعه عکس اين 
نتايج بدست آمد، که عمدتًا نشان دهنده تخريب صورت گرفته در سطح 

مراتع مورد مطالعه می باشد.
در اين پژوهش، عامل جهت جغرافيايی نيز تأثير معنی داری بر پراکنش 
پوشش گياهی دارد. جهت جغرافيايی بر مقدار آب در دسترس گياه، دما 
خــاک و ميزان نور دريافتی به وســيله ی گياه تأثير دارد. از طرف ديگر 
تفاوت در شــدت تابش نور در جهت هــای مختلف يک دامنه باعث به 
وجود آمدن تغييرات نيمه اقليمی در آن دامنه می شــود )مقدم، 1385(. 
برای مثال دامنه های جنوبی همواره گرم تر از دامنه های شمالی هستند، 
بنابراين رطوبت کمتری نســبت به دامنه های شــمالی دارند و اين امر 
باعث می شــود که گونه هايی که در دو دامنه استقرار می يابند از لحاظ 
ويژگی های بوم شناختی با هم تفاوت داشته باشند. با اين وجود دامنه های 
جنوبی هميشه نامساعد نبوده و برای استقرار گونه های علوفه ای مناسب 
هســتند. Pinke و همکاران )2010( جهــت جغرافيايی را مهمترين 
عامل پستی و بلندی در تفکيک رويشگاه ها در توزيع گونه های گياهی 
در ســطح منطقه مطالعاتی خود گزارش کردنــد.Mark  و همکاران 
)2000(،  جعفري و همکاران )1388( و فهيمي پور و همکاران )1389( 
نيز گزارش کردند که ويژگي-هاي پستی و بلندی مانند ارتفاع، شيب و 
جهت شيب از عوامل اصلي الگوهاي پراکنش پوشش گياهي در مناطق 
کوهســتاني هســتند، که با نتايج اين تحقيق همخوانی دارد. همچنين 
محققانــي همانند زارع چاهوکي و همــکاران )Fu ،)1388 و همکاران 
  Gilkes & Rezaei ،)2005( همــکاران ،Bandano  ،)2004(
)2006( در خصوص تأثير جهت دامنه در اســتقرار و پراکنش گونه هاي 

گياهي در شرايط مطالعه خود به نتايج مشابهي دست يافته اند. 

عوامل خاکی نيز از عوامل محيطی اســت که بر استقرار پوشش گياهی 
مؤثر است. با توجه به طول محور و ميزان همبستگی کربن آلي می توان 
گفــت که اين عامل از عوامل خاکي مؤثر در پراکنش گونه های گياهی 
در سطح منطقه مورد مطالعه می باشد. شيخ حسيني و نوربخش )1386( 
گــزارش کردند که ماده آلي خاک نقــش مؤثری در تأمين کربن خاک 
و انرژي ميکروارگانيســم هاي دگر ســاز دارد. کربــن موجود در خاک 
نيز تأثيرپذيــری ويژه ای از آب و هوا، بافت خــاک، وضعيت غذايی و 
 De Koning et al.,( دوره زمانی بعد از مديريــت بوم نظام ها دارد
2003(. جبران صدمات ناشي از هدر رفت کربن خاک در يک بوم  نظام 
بــه ويژه در صورت وجود محدوديت هاي محيطي مانند کمبود بارش و 
فقــر خاک به کندي صورت خواهد گرفت )Hill et al., 2003(. در 
اين راســتا نجفي تيره شــبانکاره و همکاران )1387( در بررسي رابطه 
عوامل اکولوژيک با انتشار جوامع گياهي منطقه حفاظت شده گنو، کربن 
آلــي خاک را به عنوان يکي از عوامل مؤثــر در تفکيک جوامع گياهي 

منطقه معرفی کرده اند. 
به طورکلي وضعيت ترکيب گونه در مراتع جنوب شرقی سبالن تخريب 
يافتــه و همچنيــن هر گونه گياهــي با توجه بــه خصوصيات منطقه 
رويــش، نيازهاي اکولوژيک و دامنه بردبــاري با بعضي از خصوصيات 
اقليمــی، خاکی و عوامل فيزيوگرافي دارای همبســتگی بوده، بنابراين 
يافته های اين تحقيق در راســتای مديريــت، احياء و اصالح اين مراتع 
و بوم نظام های مرتعی با وضعيت مشــابه می تواند کاربرد داشــته باشد، 
بدين ترتيب که با مشــخص نمودن عوامل اصلی تأثير گذار بر حضور و 
عدم حضور گونه ها و مطالعه در مورد اين عوامل به جای مطالعه بر کليه 
عوامــل محيطی موجود در منطقه از صرف هزينه زياد جلوگيری نموده 
و همچنين می توان با شــناخت روابط حاکم و تعميم دادن نتايج حاصل 
در مناطق مشــابه، متناسب با ويژگي هاي رويشگاهي، وضعيت ترکيب 
گونه ي، راه حل های معقولی در زمينه اصالح و توسعه مراتع ارائه نمود. 
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