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  چکيده

در در اين بررسي .  محيطي موثر بر پراكنش پوشش گياهي مراتع زيرکوه شهرستان قاين انجام شدهاي عاملمنظور بررسي به پژوهش اين 

 هر دروندر .  انجام گرفتبرداري نمونه سيستماتيک - و در منطقه معرف هر تيپ به روش تصادفيشدي گياهي منطقه شناسايي ها تيپ آغاز

 هرقطعه نمونه پروفيل حفر شد و از دو دروندر .  پوشش براون بالنکه ثبت شد-  از مقياس فراوانيگيري بهرهقطعه نمونه پوشش هر گونه با 

بافت، آهک، ماده آلي، :  فيزيکي و شيميائي خاک شاملهاي ويژگي.  انجام شدبرداري نمونه سانتي متر ۲۰‐۱۰۰ سانتي متر و ۰‐۲۰عمق 

 پنج گروه گياهي )TWINSPAN(۱ ي شاخصها هدو سويه گونتجزيه از كاربرد روش س پ. تعيين شد pHو  ECرطوبت خاک، رطوبت اشباع، 

 ;Salsola richteri-Aelorupes littoralis ي زير معرفي شدند ها نام با ها هي آن شناسايي شدند اين گروها هاز آنكه گونپس تعيين شد، 

Zygophyllum eurypterum-Haloxylon ammodendron; Artemisia sieberi-Zygophyllum eurypterum; Ammodendron 
persicum-Stipagrostis pennata و.Artemisia aucheri-Amygdalus scoparia  ۲ي اصلي ها همولفتجزيه  نتايج)PCA( نشان داد که 

 رطوبت خاك، ارتفاع ،شباعبافت، آهك، ماده آلي، رطوبت ا:  ازاند عبارت محيطي كه با پراكنش پوشش گياهي همبستگي بهتري دارند هاي عامل

  . و شيب
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‐۱  Two-Way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) 
۲-  Principal Component Analysis (PCA) 
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  مقدمه

، از  يطـ ي مح هـاي   عامـل کشف روابط بين پوشش گيـاهي و        
ــوارد  ــايهمـ ــق و  پـ ــديريت دقيـ ــهي در مـ ــزي برنامـ  در ريـ
شـناخت روابـط موجـود      . آيد  مي بشماري مرتعي   ها  اکوسيستم

 محيطي به دليـل نقـش مهـم        هاي  عاملبين پوشش گياهي و     
 مختلفي كه بشر بـه      گيري  بهرهر تعادل اكوسيستم و     گياهان د 

 پرهيز ناپذير نمايد، امري     طور مستقيم و غيرمستقيم از آن مي      
 زيـادي   ميـزان پوشش گياهي به    ). ۱۳۸۲احمدي پور،   (است    

 ي آب و هوا، خاک و پـست       مانند محيطي   هاي  عاملتحت تاثير   
 در). ۱۹۶۱هولچـک و همکـاران،      (  قرار گرفته است     يو بلند 
 موجود در طبيعت اقلـيم تعيـين کننـده          هاي  عاملهمه  ميان  

باشد   ترين عامل پراکنش موجودات زنده و به ويژه گياهان مي         
خاک عمده ترين جزء تشکيل دهنده      ). ۱۳۷۱ميمندي نژاد،   (

 آن در اثر    هاي  ويژگي پايدار بوده و     نسبت  بهاکوسيستم است و    
 هاي  ويژگي ).۱۹۶۸آندرسون،  (پوشش گياهي تغيير نمي کند      

فيزيکي و شيميائي خاک در رابطه بـا پوشـش گيـاهي باعـث              
باغستاني (شود     گياهان مي  گستردهتنوع و پراکنش جغرافيائي     

 ارتفـاع از    ماننـد  ي و بلنـد   ي پست هاي  ويژگي). ۱۳۷۵ميبدي،  
سطح دريا، شيب و جهت بـر روي خـشکي خـاک و تبخيـر و                

ن از جملـه    و همچني ) ۱۹۷۵پساما،  (تعرق گياهان موثر است     
ي هستند که آب قابل دسـترس را تحـت تـاثير قـرار              هاي  عامل
در ) ۱۳۸۰(جعفـري و همکـاران      ). ۱۹۹۳وتـاس،   (دهنـد     مي

 هـاي   ويژگـي بررسي روابط متقابل برخي گياهـان مرتعـي بـا           
فيزيکـي و شــيميائي خــاک مراتــع اسـتان قــم بــدين نتيجــه   

آب و  هايي که به تامين      عاملرسيدند که گياهان به آن دسته       
. دهنـد   کند، گرايش مثبت نشان مي      مواد غذايي آنها کمک مي    

ــاده آلــي خــاک بيــشترين    در ايــن مراتــع بافــت، آهــک و م
در ) ۱۹۹۸(عبـدالغني   . همبستگي را با پوشش گيـاهي دارنـد       

ي گيـاهي   هـا   ههاي محيطي موثر بر پراکنش گون      عامل بررسي
 بنـــدي طبقـــهي خـــشک شـــرق مـــصر از هـــا اکوسيـــستم

TWINSPAN ديـده  و شش تيپ پوشش گيـاهي        ه گرفت بهر 
 پوشش گيـاهي نـشان داد کـه سـيلت، رس،            بندي  رسته. کرد

 رطوبـت خـاک، کـربن آلـي و کربنـات کلـسيم خـاک                ميزان
 با پراکنش پوشـش گيـاهي در منطقـه          داري  معنيهمبستگي  

، روابط بين در پژوهشي) ۲۰۰۳(وگياتزاکيس و همکاران . دارد
 گياهي را در اراضـي      هاي  هجامع محيطي و پراکنش     هاي  عامل

چند متغيره نـشان داد     تجزيه  نتايج  . ندکوهستاني بررسي کرد  
، ماده آلي، شيب و درصد پوشش سنگي لخـت،  pHکه ارتفاع،  

. کنترل کننده الگوي پراکنش گياهان در شيب هاي تند است         
 در پارک   يطي مح هاي  عاملدر بررسي روابط پوشش گياهي و       

) ۲۰۰۵(وسط انريگت و همکـاران      ملي کريتهار پاکستان که ت    
 فيزيکي مـوثر بـر آب   هاي عاملصورت گرفت، نتايج نشان داد  

)  درجه شيب و سنگي بودن سطح خـاک        مانند(قابل دسترس   
 مربـوط بـه     هـاي   عامل شيميائي خاک و     هاي  ويژگينسبت به   
ي گياهي اصـلي    ها  تيپي انساني در تعيين پراکنش      ها  فعاليت

 از اهميت بيـشتري برخـوردار       اي  همنطقه و الگوهاي غناي گون    
از آنجايي كـه شـناخت اصـولي روابـط موجـود بـين              . هستند
دهنـده اكوسيـستم كـه تـاثير زيـادي در              تـشكيل  هـاي   عامل

 و سـپس   ها  عاملبندي    ريزي دارد جز با طبقه      مديريت و برنامه  
ي كـاربردي در    هـا   روش لـذا ارائـه      آيد  بدست نمي  آنها   بررسي

 ).۱۳۷۷عمادالدين،  (باشد     اهميت مي  دارايبندي    زمينه طبقه 
 محيطي و پـراکنش گياهـان در        هاي  عاملشناخت روابط بين    

 را در   ها  هکند تا اين يافت     ي مرتعي به ما کمک مي     ها  اکوسيستم
ي مرتعـي بکـار بـريم       هـا   اکوسيستممديريت، اصالح و توسعه     

 محيطـي   هـاي   عاملزيرا با شناخت    ). ۲۰۰۷هي و همکاران،    (
ي ها  محدوديت  خاک هر جامعه گياهي و       هاي  ويژگيباالخص  

 اصالح مناطق بـا شـرايط بـوم         برايتوان    خاکي هر منطقه مي   
ي سازگار با شرايط خاک را بـراي        ها  ه آن، گون  همانندشناختي  

پوشــش ). ۱۳۸۱زارع چــاهوکي، (آن منــاطق پيــشنهاد کــرد 
گياهي و فلور منطقه در کارهاي زيـادي بررسـي شـده اسـت،      

اداره کل منابع طبيعـي خراسـان       :  از اند  عبارتمهم ترين شان    
). ۱۳۸۴(نژاد   و حسن ) ۱۳۸۲( ؛ زارع )۱۳۸۲( ؛ توکلي )۱۳۷۵(

 است کـه    هايي  نخستين بررسي  يکي از    اين بررسي به هر حال    
اين اين    بنابر.  گياهشناسي منطقه صورت گرفته است     زمينهدر  
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ـ  نبود با حضور و     بررسي  سـر و کـار دارد و همچنـين          اي  ه گون
 بـه كـار بـردن      گياهي غالب بـا      هاي  جامعه تشخيص    آن فهد

و تعيـين    TWINSPANروش تجزيه و تحليل چنـد متغيـره         
ي گيـاهي  هـا  ه محيطي بـر پـراكنش گـرو      هاي  عاملموثرترين  

 .ي اصلي استها همولفتجزيه  از گيري بهرهموجود در منطقه با 

  

 بررسيمنطقه مورد 
ر در شمال هزار هکتا ۱۴۴ با گستره بررسيمنطقه مورد 

 ۴۵ ´ تا ۳۳°۱۵ ´شرقي استان خراسان جنوبي در محدوده 
واقع   طول شرقي۶۱ °۰۰´ تا ۵۹ °۴۵ ´ عرض شمالي و °۳۳

از شمال به شهرستان خواف در استان خراسان  .شده است
رضوي، از شرق به کشور افغانستان، از غرب به بخش مرکزي 

 استان شهرستان قاينات و از جنوب به شهرستان بيرجند در
 ارتفاع منطقه در دق كمينه. شود خراسان جنوبي منتهي مي

آن در شاسکوه بيشينه  متر از سطح دريا و ۵۳۰پترگان 
  ).۱شکل . (باشد  متر از سطح دريا مي۲۷۳۰

باشد و   ميمتر ميلي۱۹/۱۳۰ ميانگين بارندگي ساالنه منطقه 
ا متر ت ۶۵۰ از ارتفاع بررسينکه منطقه مورد اي هبا عنايت ب

 بارندگي منطقه با ميزانمتر گسترش دارد، لذا  ۲۷۳۰ ارتفاع 
 ۷۷/۲۷۱ تا متر ميلي  ۱۶/۱۰۵توجه به تغييرات ارتفاع از 

 دماي ساالنه منطقه ميانگين.  متغير خواهد بودمتر ميلي
 گرما درجه ميانگين ميزان ،باشد  ميسلسيوسدرجه  ۷۵/۱۶

  تا سلسيوسه درج ۸۷/۲۶منطقه با توجه به تغيير ارتفاع از 
ميزان رطوبت در .  متغير خواهد بودسلسيوس درجه ۸۱/۸

 بارندگي  اينكهباشد، زيرا اول  کم ميبررسيمنطقه مورد 
اقليم  .باشد  زياد ميدمايي نوسان دوم اينكهناچيز بوده و 

 زيرکوه قاين .باشد منطقه به روش دومارتن از نوع خشک مي
زي که يکي از از نظر زمين شناسي در زون ايران مرک
منطقه  . استشدهواحدهاي زمين شناسي ايران است، واقع 

ي شني و شنزارهاي تثبيت شده ها ه از تپبيشتر بررسيمورد 
ي ها بخشو رسوبات آبرفتي تشکيل شده است و تنها در 

يي متشکل ها آنشمالي، جنوبي و جنوب غربي منطقه، کوهست

 شدهل از سنگ آهک، کنگلومرا، توف و ماسه سنگ تشکي
نظر مورفوکليماتيک منطقه   ازبررسي منطقه مورد .است

 . مکانيکي استهاي عامل با چيرگيباشد که در آن  خشک مي
 ديده بدون پوشش گياهي ها سنگدر اين منطقه اغلب 

 جوي قرار هاي عامل تحت تاثير مستقيمطور  بهشود و  مي
 نقش باد در مورفولوژي ،در چنين محيط خشکي .اند هگرفت
 را واحدهاي بررسيمنطقه مورد  .نطقه بسيار مهم استم

کوهستاني، تپه ماهوري و دشت سر، دشت و مخروط افکنه 
 از تخريب بررسيي منطقه مورد ها خاک. دهد تشکيل مي

 اند هتشکيل شد )کرتاسه(ي رسوبي اواخر دوران دوم ها سنگ
هاي فصلي از ارتفاعات به نواحي پست حمل   سيالبباکه 

  ).۱۳۸۷رستم پور،  (اند هي فعلي را پديد آوردها شتدگشته و 
  

  ها روشمواد و 

   از پوشش گياهيبرداري نمونه

 شد و در گزينشي گياهي ها تيپپس از شناسائي منطقه، 
 سيستماتيک ‐منطقه معرف هر تيپ به روش تصادفي

 از روش قطعه نمونهبراي تعيين اندازه .  انجام شدبرداري نمونه
 نمونه از روش شماربراي تعيين  . شدگيري بهره كمينهسطح 

 قطعه نمونه ۱۸۱، بررسيدر اين  ، شدگيري بهرهآماري 
 در اي هي درختچها ه شد که با توجه به حضور گونگزينش

 هاي قطعهازه هر کدام از اند  هي موجود در منطقها تيپهمه 
يي که ها هدر هر قطعه نمونه گون. بود )m۴m×۴ )۲m۱۶نمونه 

 هر قطعه نمونه براي درونآنگاه در . د ثبت شدندحضور داشتن
، ها ه گونيا نبود و وجودي گياهي از عامل ها هثبت مشخص

 روش تركيبي براون بالنكه پايه بر ها آنفراواني و پوشش 
موقعيت ). ۱۹۷۴ دامبوئيس و النبرگ، ‐مولر ( شد گيري بهره

نده  گيربه كار بردنقطعه نمونه، ارتفاع، شيب و جهت شيب با 
GPSن شديي و شيب سنج تع.  
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   نسبت به نقشه کشور، استان و شهرستان بررسي موقعيت منطقه مورد ‐۱شکل 

 
   از خاکبرداري نمونه

 هرقطعه نمونه پروفيل حفر شد با توجه به مرز دروندر 
ها و نوع گياهان موجود در منطقه از دو عمق   افقجداگانه

 انجام برداري نمونهمتر  ي سانت۲۰‐۱۰۰متر و   سانتي۰‐۲۰
ي خاک پس از خشک شدن از الک دو ها هنمون. شد
.  از آن جدا شوندها هي عبور داده شد تا سنگريزمتر ميلي

 فيزيکي و شيميائي خاک در آزمايشگاه هاي ويژگيبرخي از 
 درجه ۱۰۵رطوبت خاك و رطوبت اشباع در آون . تعيين شد

هيدرومتري  ساعت، بافت خاک به روش ۲۴و به مدت 
 متر، pHبايکاس، اسيديته خاک در گل اشباع به کمک 

سنج الکتريکي،   هدايتباهدايت الکتريکي در عصاره اشباع 
درصد آهک خاک به روش کلسيمتري و مواد آلي خاک به 

  .روش اکسيداسيون تر تعيين شد
  

 تجزيه و تحليل آماري

  بندي طبقه

 بـر   ديـده ي   از واحـدها   بندي شماري   گروه،  بندي  طبقههدف  
تجزيـه  ). ۱۳۸۰مصداقي،  (شان است     مشترك هاي  ويژگي پايه

يكي از روش هاي    ) TWINSPAN(هاي شاخص     دوسويه گونه 
). ۱۹۷۹هيـل،   ( سلسله مراتبي چندبخـشي اسـت        بندي  طبقه

تطبيقـي  تجزيـه    پايـه بر TWINSPAN در   بندي  طبقهفرآيند  
 بـوم شناسـان كمـي اسـت و         بيـشتر گير است و مـدنظر       قوس
بنـدي موجـود بـراي تجزيـه و تحليـل              روش طبقـه   ترين مهم
و مــک کــان و ۱۳۸۰مــصداقي، (هــاي اكولــوژيكي اســت  داده

هـا و تجزيـه و         گونه بررسيبنابراين به منظور    ). ۲۰۰۲گريس،  
 قطعـه نمونـه     ۱۸۱هاي بدست آمـده از        ، داده اي  هتحليل خوش 

هاي گياهي و اسـتخراج       گونهبندي    گروهگذاري شد و براي       كد
.  شـد  گيـري   بهـره  TWINSPAN تطبيقي از روش     هاي  جدول

  انجـام گرفـت      PC-ORD ۴افزار   به كار بردن نرم   اين روش با    
 پايـه هاي گياهي بـر       سپس گروه ). ۱۹۹۷مک کان و ميفورد،     (

  .شان شناسايي شدند هاي شاخص گونه
  

  هاي اصلي  مولفهتجزيه 

هاي اصـلي را بـه        مولفهتجزيه  ) ۱۹۰۱(بار پيرسون   نخستين  
) ۱۹۳۳(هاتلينـگ   . نوان يك روش رگرسيوني معرفـي كـرد       ع

PCA          گـودال  . را براي درك مـاتريس همبـستگي توسـعه داد
هاي  مولفهتجزيه  را براي بندي رستهبار واژه نخستين ) ۱۹۵۴(

). ۱۹۷۶مورسـيون،  (اصلي در مفاهيم بوم شناسي معرفي كرد      
PCA        گراديـان اسـت    تجزيه  ، ساده ترين و قديمي ترين روش
كاهش ابعاد تنهـا    . شود  به كار برده مي   ها     براي كاهش داده   كه
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) ۱۹۸۲(، گـاچ   چنـدي پـيش   . نيـست  PCA كار بردن   بهدليل  
  .داند  را هدف تبييني آن ميبندي رستههدف اصلي 

 هـاي   عامـل تعيين  "  بررسينکه هدف اصلي اين     اي  هبا توجه ب  
چنـد  تجزيـه   اسـت، از روش     " ياهي موثر بر پوشش گ    يطيمح

هاي پوشش گيـاهي و       براي تجزيه و تحليل داده     PCAمتغيره  
 از  گيـري   بهـره  با   باالتجزيه  .  شد گيري  بهره محيطي   هاي  عامل

مـک کـان و ميفـورد،       (  انجـام گرفـت       PC-ORD ۴نرم افزار   
۱۹۹۷.(  

  
  )۱۹۷۹وان در مارل، ( نمونه هاي قطعه دروني گياهي در ها ه پوشش گون‐ مقياس فراواني‐۱جدول 

 عالئم رصد پوششد  پايهشمار
۱ ۵<  ۱ 
۵‐۲ ۵<  ۲ 
۲۰‐۵ ۵<  ۳ 

 ۵<  ۴ 
 ۵/۱۲ ‐ ۵ ۵ 
 ۲۵‐ ۵/۱۲ ۶ 
 ۵۰‐ ۲۵ ۷ 
 ۷۵‐ ۵۰ ۸ 
  ۱۰۰‐ ۷۵ ۹ 

 
  نتايج

  بندي طبقه

 TWINSPAN بـا  بنـدي   تقـسيم پنج گروه گياهي در چهـار       

 قطعـه   ۱۸۱،بنـدي   تقـسيم نخستين  در  ). ۲جدول  (ايجاد شد   
 قطعـه  ۲۵در سمت راست،   . ودش  نمونه به دو دسته تقسيم مي     

 و Salsola richteriهاي شاخص آن  نمونه قرار دارد كه گونه
Aeluropus littoralis قطعه ۱۵۶در سمت چپ، . باشند مي 

 باالي آن در دومـين    ويژه ميزاننمونه قرار دارد كه با توجه به        
 ۳۰، كـه در سـمت چـپ،         شد به دو گروه تقسيم      بندي  تقسيم

و   Artemisia aucheriهـاي   دارد كه گونـه قطعه نمونه قرار 
Amygdalus scoparia در . هـاي شـاخص آن هـستند    گونه

 قطعـه نمونـه قـرار دارد كـه در ســومين     ۱۲۶سـمت راسـت،   
، كه در سمت راسـت،      شود  مي به دو گروه تقسيم      بندي  تقسيم
 Ammodendronهـاي    قطعـه نمونـه قـرار دارد و گونـه    ۸۱

persicum  و Stipagrostis pennata  هـاي   به عنوان گونـه
 قطعـه نمونـه     ۴۵در سـمت چـپ،      . شاخص آن مطرح هستند   

 به دو گروه تقسيم شد،      بندي  تقسيمقرار دارد كه در چهارمين      
هـاي     قطعـه نمونـه قـرار دارد و گونـه          ۱۹كه در سمت چـپ،      

Zygophyllum eurypterum و Artemisia sieberi 
 قطعه نمونه ۲۶در سمت راست، . هاي شاخص آن هستند گونه

ــه ــرار دارد و گونـ ــاخص آن   قـ ــاي شـ  Zygophyllumهـ
eurypterum و Haloxylon ammodendronباشد  مي.  
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 بررسي قطعه نمونه ثبت شده در منطقه مورد TWINSPAN ۱۸۱بندي  گروه ‐۲شكل 

  
 Salsolaي ها ه گونبا اين گروه گياهي که :گروه اول

richteri و Aeluropus littoralis شود، گودي  مشخص مي
 دق پترگان پراکنش كنارهشور منطقه را اشغال کرده و در 

ي قليايي و شور با رطوبت باال رشد ها خاکاين گروه در . دارد
دسي EC) ۵۱/۱۷ ميزانخاک اين گروه بيشترين . کند مي

، رس و ماده آلي را %)۲۰/۱۸(، سيلت pH، )زيمنس بر متر
ترين نقطه منطقه رويش  ظ توپوگرافي در پستاز لحا. دارد

 مسطح را ترجيح نسبت به جنوبي و اراضي هاي جهتدارد و 
به لحاظ کمي ارتفاع، کمترين ميزان بارندگي و . دهد مي

   . را داردگرمابيشترين ميزان درجه 
 Zygophyllumي ها هاين گروه که در آن گون:  گروه دوم

eurypterum  وHaloxylon ammodendron غالب 
 اراضي دشتي با سنگ و سنگريزه زياد را طور عمده بههستند 

خاک اين گروه بيشترين ميزان آهک . کنند اشغال مي

181  
 94/0: ويژهميزان

156  
 94/0:  ويژهميزان

126 
 77/0: ويژهميزان

45 
  59/0:  ويژهميزان

25  
Sa. ri – Ae. li  

30  
Ar. au – Am. sc  

81 
Am. pe – St. pe  

26 
Zy. eu – Ha. am  

19 
Ar. si – Ze. eu  
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و % ۱۰اين گروه در اراضي با شيب زير . را دارد%) ۲۲/۱۴(
  .   شمال غربي پراکنش داردهاي جهت

 Zygophyllumي ها هاين گروه که در آن گون: گروه سوم
eurypterum  وArtemisia sieberi  طور  بهغالب هستند

اين . کنند ي بياباني منطقه را اشغال ميها دشت اراضي عمده
 خاكي و توپوگرافي به گروه دوم هاي ويژگيگروه از لحاظ 
  . نزديكتر است

ي ها هاين گروه که در آن گون: گروه چهارم
Ammodendron persicum   وStipagrostis pennata 

کنند و   رشد مياي هي ماسها هر روي تپغالب هستند، ب
 رس، سيلت، ميزان، کمترين %)۱۹/۸۶( ماسه ميزانبيشترين 
  .  رطوبت خاک و رطوبت اشباع را داردميزانماده آلي، 

  Artemisia aucheriي ها ه گونبااين گروه که : گروه پنجم

 و ها هشود، دامن شناخته مي Amygdalus scoparia و
را اشغال ) شاسکوه (بررسيي منطقه مورد ارتفاعات شمال غرب

% ۸۰ تا ۷۰در اين منطقه شيب زياد است و بين . كند مي
 تنها خاک فرسايش يافته، بيشتر كه اي گونهكند، به  تغيير مي

 اندکي ها ه و صخرها سنگدر البالي درز و شکاف ها و پناه 
خاک، آن هم با عمق و سطح بسيار کم و با درصد باالئي از 

 درون در بيشترگياهان . شود ديده مي تخته سنگ سنگ و
دار رشد   و مناطق خاکها سنگاين درز و شکاف هاي البالي 

به دليل ارتفاع زياد آن بيشترين ميزان بارندگي . اند نموده
)mm۲۶/۱۸۵ ( گرماو کمترين ميزان درجه) C۶۷/۱۳ ( را

  .داراست
  

 بررسي مورد  در منطقهTWINSPAN هي بدست آمده از  ي گياها ه محيطي در گروهاي عامل ميانگين ‐۲جدول

 دما
)Cº(  

  بارندگي
)mm( 

جهت
  شيب

% 
  ارتفاع

 )متر(
pH 
 خاک

EC 
 خاک
ds/m 

رطوبت 
  اشباع

% 

رطوبت 
  خاک

% 

ماده 
  آلي
% 

  آهک
% 

  رس
% 

  سيلت
% 

  شن
% 

 گروه
گياهي

٨٧/٢٦  ١٦/١٠٥  S ٤/٨ ٥٦٠ ٥/١  ٥١/١٧  ٩١/٣٥  ٢٣/٦  ٧٩/٢ ٣١/١١ ٨٨/٢٣  ٢/١٨  ٩/٥٧  اول 
٥٧/٢٣  ١٩/١٢٥  SE ٤٣/٧  ١/٨ ٩٠٠  ١٧/٢  ٣/٢٧  ٨٣/١ ٢ ٢٢/١٤ ٦٣/٢٠  ٩٧/٨  ٤/٧٠  دوم 
٧٢/٢١  ٤٠/١٣٦  W ٧٤/١٢  ٩/٧ ١٠٤٠  ٠٦/١  ٣٣/٢٨  ٥٥/١  ٨٧/١ ١٤/١٤ ٤٧/١٩  ٤٥/١٠  ٩٧/٦٩  سوم 
١٨/٢١  ٦٠/١٣٣  NW ٢/٣٠  ٩/٧ ١٠٠٥  ٠٥/١  ٢٣/٢٦  ٥/٠  ٧٢/٠ ٩٥/١٣ ٣٢/١١  ٥٥/١  ١٢/٨٧  چهارم
٦٧/١٣  ٢٦/١٨٥  N ٣/٧٨  پنجم ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ١٦٥٠ 

  

 . از خاك اين گروه برداشت نشداي ه به علت سنگالخي بودن رويشگاه گروه پنجم هيچ گونه نمون:نكته

 
  بندي رسته

 محيطي هاي عامل بدست آمده از هاي ميزان از گيري بهرهبا 
 )۴ و ۳جداول(ي اصلي ها همولفتجزيه و انجام ) ۲جدول(

  :شود ديده مي زيرنتايج 
ي گياهي بدست آمده از ها ه موقعيت مكاني گرو۳شكل 

TWINSPAN ي دوم و سوم ها هگرو. دهد را نشان مي
بيشترين همبستگي را نسبت به محور اول دارند و اين محور 

كند كه سبب تجمع   را بيان مياي ويژهشرايط محيطي 

گروه چهارم بيشترين . ي دوم و سوم شده استها هگرو
بت به محور دوم دارد و با سمت منفي محور همبستگي را نس

. دهد ي محور دوم را نشان ميها ويژگيهمبستگي دارد و 
گروه پنجم همبستگي بيشتري به محور اول نسبت به محور 

گروه .  داردها ه گروديگردوم دارد و كمترين همبستگي را با 
 هاي ويژگياول همبستگي يكساني نسبت به دو محور دارد و 

  .دهد ر را نشان ميهر دو محو
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  PCAتجزيه ژه و نسبت واريانس در شش مولفه اول   ويميزان نتايج ‐۳ جدول

  ۶محور   ۵محور   ۴محور   ۳محور  ۲محور   ۱محور   محورها
  ۰  ۰  ۲۷/۰  ۵۸/۰  ۳۹/۴  ۷۵/۱۷   ويژهميزان

  ۰  ۰  ۱۷/۱  ۵۴/۲  ۱۱/۱۹  ۱۸/۷۷  نسبت واريانس
  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۸۳/۹۸  ۲۹/۹۶  ۱۸/۷۷  جمع كل واريانس

  

  
  

 PCA نسبت به محور اول و دوم TWINSPANي گياهي بدست آمده از ها ه موقعيت مكاني گرو‐۳ شكل

  
 محيطي در پنج گروه هاي عامل موقعيت مكاني ۴ شكل

را نسبت به محور هاي  TWINSPANگياهي بدست آمده از 
 بندي رستهطور كه در نمودار  همان. دهد اول و دوم نشان مي

دسته نخستين شود،   ميديده) ۴شكل(ي  محيطهاي عامل
، آهك خاك، pHشامل متغيرهاي سيلت، ماده آلي، رس، 

ي سمت ها ويژگي دهنده نشان و باشد مي دمارطوبت اشباع و 
 گروه دوم هاي ويژگيراست محور اول است و 

)Zygophyllum eurypterum-Haloxylon 
ammodendron ( و سوم)Artemisia sieberi-

Zygophyllum eurypterum (در سمت . دهد را نشان مي

 شيب، مانند توپوگرافي و اقليمي هاي عاملچپ محور اول 
 وجود بهارتفاع و بارندگي است كه يك گروه مستقل را 

شود و   نميديده خاكي در اين سمت هاي عاملآورد و  مي
 Artemisia aucheri-Amygdalus( گروه پنجم هاي ويژگي

scoparia (دهد را نشان مي.  
در سمت باالي محور اول شوري و رطوبت خاك يك گروه را 

-Salsola richteri(ي گروه اول ها ويژگيدهد و  تشكيل مي
Aelorupes littoralis  ( از طرف ديگر در . دهد را نشان مي

قسمت زير محور متغيرهاي شن، آهك خاك و جهت در كنار 
 خاک يدهد و نشان از بافت شن هم يك گروه را تشكيل مي
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  . كند  را بيان مي ي گروه چهارمها ويژگيمنطقه دارد و 
  

  
  

  . PCA نسبت به محور هاي اول و دوم TWINSPAN محيطي در پنج گروه گياهي بدست آمده از هاي عامل موقعيت مكاني ‐۴ شكل

  

  گيري و نتيجهبحث 

 قطعه نمونه ۱۸۱ گونه در ۵۱بندي  گروه، در پژوهشدر اين 
ي شاخص ها هدو سويه گونتجزيه ز  اگيري بهرهبا 

)TWINSPAN (تجزيه . پنج گروه گياهي ايجاد شد
 هاي عاملبراي تعيين موثرترين ) PCA(ي اصلي ها همولف

يك . محيطي در پراكنش اين پنج گروه گياهي بكار برده شد
ي اول، چهارم و پنجم وجود دارد در ها ه بين گروروشنيتمايز 
. اند ه كمتر از همديگر جدا شدي دوم و سومها هكه گرو حالي
، به ترتيب بندي رسته مربوط به محور اول و دوم هاي عامل
از تغييرات پوشش گياهي را توجيه % ۱۱/۱۹و % ۱۸/۷۷
همبستگي قوي با  PCAمحور نخستين ). ۴جدول(كند  مي

ماده آلي در عمق اول خاك، رطوبت اشباع در دو عمق خاك، 
ي دوم، ها ه باعث حضور گروهاي عاملاين . ارتفاع و شيب دارد

 خاکي است که هاي عاملماده آلي از . سوم و پنجم مي باشند
 تاثير بررسيي گياهي در منطقه مورد ها هبر روي پراکنش گرو

؛ دوکورت و )۱۹۸۹( کولينز و همکاران همانندنتيجه، . دارد
 ماده ميزان. است) ۲۰۰۷(و پير و همکاران ) ۲۰۰۰(همکاران 

ي ها اكوسيستمي در حاصلخيزي خاك در آلي نقش مهم
الدين و شلتوت  خشك و بياباني مصر داشته كه توسط شرف

ارتفاع، به . گزارش شده است) ۱۹۹۸(و عبدالغني ) ۱۹۸۵(
ن اي  ه كدهد ميطور غير مستقيم رشد گياه را تحت تاثير قرار 

 دما بارندگي، رطوبت نسبي و همچنين ميزاناز اثر آن بر 
) ۲۰۰۶( داويس و همکاران ).۱۹۹۴هاستون، (شود  ناشي مي

 كم دستبيان کردند که شيب تنها عامل غير خاکي است که 
ن اي  همانند.  داردها هي با ترکيب گونميانگينهمبستگي 

 کرد که شيب عامل مهمي ديده) ۱۹۵۶( نتيجه، آندرسن



 ... محيطي مؤثر بر پراكنش پوشش گياهي هاي عاملبررسي                                             ۲۰۶

 

 در شرق اورگون اثر اي هاست که بر ترکيب گراس هاي تود
 پوشش گياهي بررسيدر ) ۱۳۷۵(يانت نژاد نظريان و د. دارد

قشالق حسين خاني نيز بدين نتيجه رسيدند که بافت خاك و 
 توپوگرافي مانند درصد شيب، و جهت شيب، بويژه هاي عامل

 گياهي دارد هاي جامعهاي در استقرار  در ارتفاعات تاثير عمده
در حوزه ) ۱۳۸۷(ن نتيجه را قرباني و همکاران اي  همانندکه 
 نشان داد پژوهشگراننتايج اين . بخيز تهران بدست آوردندآ

 هاي عاملداري بين ترکيب پوشش گياهي با  که رابطه معني
 اقليم، خاک، پستي و بلندي و بيرون زدگي ويژهفيزيکي به 
در بخش کوهستاني شيب در استقرار و توسعه . سنگي دارد

ات شن  درصد ذربادومين محور . گياهان تاثيرگذار بوده است
در دو عمق سطحي و تحتاني خاك، آهك خاك در عمق 

. شود سطحي خاك و رطوبت خاك در عمق دوم تعيين مي
ي اول و چهارم را در منطقه ها ه حضور گروهاي عاملاين 

 بررسي پوشش گياهي براي) ۱۹۷۳(نوي مير . دنباعث مي شو
مناطق نيمه خشک جنوب استراليا از تجزيه و تحليل 

نتايج نشان داد که تغيير پوشش .  کردگيري رهبهچندمتغيره 
آيد   ميوجود به روابط بين بارندگي و بافت خاک راهگياهي از 

 توپوگرافي و خاکي که هاي ويژگي با داري معنيو همبستگي 
  . در ميزان رطوبت خاک در دسترس موثر هستند دارد

  :ي اصلي نشان داد کهها همولفتجزيه نتايج 
با ) Salsola richteri-Aelorupes littoralis(گروه اول 

ماده آلي، رطوبت اشباع و رطوبت خاک رابطه مثبتي دارد و 
هاي با سطح آب زير زميني باال گرايش  اين گروه به خاک

 بشمار هالوفيت هاي جامعهاين گروه جزو . دهد نشان مي
. کند  و در اراضي با سفره آب زير زميني باال رشد ميآيد مي

.  پاليا گسترش داردكنارهي شور ها خاکهي در اين گروه گيا
باشد که  عامل اصلي حضور اين گروه گياهي، شوري خاک مي

 كنارهدر ) ۱۳۸۱(جعفري و همکاران پژوهش  نتيجه همانند
در شوره زار ) ۱۹۹۶(پالياي سيرجان و زهران و همکاران 

ي که بر روي پوشش پژوهش، در )۱۹۷۶(اياد . هاي مصر است
اي غير شور در مصر انجام داد بدين نتيجه دست گياهي پالي

ي گياهي در اين منطقه تحت تاثير ها هيافت که پراکنش گون
  . کربنات کلسيم قرار داردميزانبافت خاک و 

-Zygophyllum eurypterum( دوم يها هگرو
Haloxylon ammodendron( ،سوم)  Artemisia 

sieberi-Zygophyllum eurypterum ( و چهارم
)Ammodendron persicum-Stipagrostis pennata  (

ي ها خاک هستند و اي هي شني و سنگريزها خاکشاخص 
ي ها خاکپسندند، با اين تفاوت که  آهکي با بافت سبک را مي

ژاو و ). ۱۳۸۲توکلي، (باشد   گچ ميبدونرويشگاه چهارم 
 گياهي بياباني و هاي جامعههمبستگي بين ) ۲۰۰۷(همکاران 

 جنوبي بيابان گوربان تونگوت كناره خاکي را در هاي عامل
از چهار جامعه گياهي، گونه . مورد آزمون قرار دادند

Haloxylon ammodendron ، در دو جامعه، گونه غالب
 اي هي اصلي نشان داد که رابطه ويژها همولفتجزيه نتايج . بود

سه .  گياهي وجود داردهاي جامعه خاکي و هاي عاملبين 
توانند  ، ماده آلي و شوري خاک ميpHي ها ناملي، به مولفه اص

 گياهي مختلف هاي جامعهي ها خاک درصد تغيير بين ۶۵/۸۵
  . را توجيه کنند

 کمي کردن روابط بين زمينه زيادي در هاي بررسي
 محيطي صورت گرفته هاي عامل گياهي درمنه و هاي جامعه
 و ؛ مان۱۹۹۰؛ جنسن و همکاران، ۱۹۷۰دابنماير، (است 

؛ آذرنيوند و ۱۹۸۷؛ لنتز و سيمونسون، ۱۹۷۸همکاران، 
ا و ؛ محتشم ني۱۳۸۶؛ عبدالهي و همکاران، ۱۳۸۲همکاران، 
. اند ههاي متفاوتي مواجه شد اما با موفقيت). ۱۳۸۷محمدي، 
پيشنهاد کردند ) ۱۹۷۸(و مان و همکاران ) ۱۹۷۰(دابنماير 

يشي ي روها تيپ خاک و هاي ويژگيکه روابط قطعي بين 
  .درمنه وجود ندارد

 در تشخيص چالشمعتقدند که ) ۲۰۰۷(داويس و همکاران 
ها رزا  محيطي و پوشش گياهي در درمنههاي عاملروابط بين 

  :شود  ناشي ميزيراز داليل 
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 اکولوژيکي گسترش پيدا گسترده در دامنه ها هدرمن ‐۱
؛ جنسن و همکاران، ۱۹۸۵دوسچر و همکاران، (کنند  يم

  ).۱۹۸۸؛ وست، ۱۹۸۲و همکاران، ؛ پاس ۱۹۹۰
جنسن و (شود   اقليمي در نظر گرفته نميهاي عامل ‐۲

 ).۱۹۹۰همکاران، 
 نمونه گيري از خاک به طور ويژه بهگيري صحرايي،  نمونه ‐۳

 ).۱۹۸۷لنتز و سيمونسون، (گيرد  دقيق صورت نمي
 خاکي و پوشش گياهي پرداخته هاي ويژگيبه جزئيات  ‐۴
  ).۱۹۸۷ سيمونسون، لنتز و(شود  نمي

 Stipagrostis pennata -(گروه گياهي چهارم 

Ammodendrom persicum ( شن دوست هاي جامعهجزو 
 موثر بر حضور هاي عامل و شن و آهک خاک آيد مي بشمار

در بررسي تغيير پوشش . اين گروه در منطقه شده است
ي و ساحلي جنوب دروني ها آن بياباي هي ماسها هگياهي تپ

دهد كه   نتايج تجزيه و تحليل چند متغيره نشان ميکشور
 بارندگي در فصل رشد، رطوبت نسبي مانند رطوبتي هاي عامل

در پراکنش و تغيير ) شن، سيلت و رس(و دما و بافت خاک 
در ). ۱۳۸۴ارزاني و همکاران، (ي گياهي موثراند ها هگون

ي شني انجام گرفت، نتايج نشان ها هي که بر روي تپپژوهش
 ماده آلي و نيتروژن خاک بيشترين همبستگي ميزاناد که د

توان اين را پذيرفت  لذا مي. را با ساختار پوشش گياهي دارد
 بر روي توالي پوشش ها عاملن دو عامل خاکي موثرترين اي هک

ژاو و همکاران ). ۲۰۰۴هرساک، (ي شني هستند ها هگياهي تپ
زار هورکين ي شني شنها هي که بر روي تپپژوهشدر ) ۲۰۰۷(

 آب ميزانانجام دادند، نتيجه گرفتند که کربن آلي خاک، 
 موثر بر پراکنش هاي عاملو هدايت الکتريکي،  pHخاک، 

در کل، گسترش . پوشش گياهي در آن منطقه هستند
ها،   ناشي از آنها به آباديهاي زيان در كشور و اي هي ماسها هتپ
 دارد، جانبه همه يها پژوهش و اراضي كشاورزي نياز به ها هرا

 و تغيير آنها در ها هكه از جمله بررسي پوشش گياهي اين تپ
ارتباط با اقليم، جهت، ارتفاع، شيب و خاك بوده تا منجر به 

ارزاني و (د شوزدايي  ارايه راه كارهاي مبارزه اصولي با بيابان
  ).۱۳۸۴همکاران، 

 Artemisia aucheri-Amygdalus(گروه پنجم 
scoparia (ارتفاعات شاسکوه حضور دارد که ارتفاع و در 
  . محيطي معرف اين گروه هستندهاي عاملشيب تنها 

 متر ۲۱۰۰در مناطق کوهستاني استان يزد، درمنه کوهي از 
 ديده متر از سطح دريا و روي مواد آهکي و آذرين ۳۴۰۰تا 

 تحت تاثير به شدتپراکنش درمنه کوهي، . شده بود
 داشته بود، چرا که در ارتفاعات  جغرافيايي قرارهاي جهت

 شمالي هاي جهتپايين که گرم و خشک است اين گونه در 
شود و در ارتفاعات باالتر که خنک و مرطوب تر است  ديده مي

عبداللهي و (شده است   جنوبي هم ديده ميهاي جهتدر 
 گياهي حوزه آبخيز هاي جامعهدر بين ). ۱۳۸۵همکاران، 

 هاي جهت بيشتر در ).Artemisia spp( جامعه درمنه ،دونگو
پژوهش اين ). ۲۰۰۴ژاو و همکاران، (جنوبي حضور داشت 

دهد که در منطقه زيرکوه قاين، جهت تاثير کمي بر  نشان مي
) ۲۰۰۴(ژاو و همکاران . ي گياهي داردها هروي پراکنش گرو

در ) ۱۹۹۳(ولي اوربانزيک . نيز بدين نتيجه دست يافتند
هي آلپي کوهستان شيپ در ايالت  گياهاي جامعه بررسي

 گياهي با هاي جامعهايداهو، يک همبستگي قوي بين پراکنش 
 که در مراتع پژوهشيدر ) ۱۳۸۲(باقري .   کردديدهجهت 

ييالقي منطقه هيکوه واقع در باالدست حوزه آبخيز تجن 
انجام داد بدين نتيجه دست يافت که اثر جهت جغرافيايي در 

، مارک پژوهش نتايج اين همانند .زتر استارتفاعات باالتر، بار
 توپوگرافي هاي ويژگينيز دريافتند که ) ۲۰۰۰(و همکاران 

 اصلي الگوهاي هاي عامل، )ارتفاع، شيب و جهت شيب(
پراکنش پوشش گياهي آلپي در کوهستان آرمسرونگ نيوزلند 

ي ها اكوسيستمدر کل با شناخت و مراقبت درست از . هستند
هاي طبيعي،  مرتفع، بهتر مي توان زيستگاهمناطق كوهستاني 

تنوع زيستي و آب و خاك اين مناطق آسيب پذير را حفاظت 
در اين شناخت، درك و آگاهي از تاثير متقابل . نمود
 زنده و غيرزنده اكولوژيك بر گياهان به عنوان هاي عامل
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 ضروري است ريزي برنامهابزاري كارآمد در امر مديريت و 
 ).۱۳۸۲واحدي، (

هر چه از گروه اول به سمت گروه چهارم حركت كنيم از 
 آهك خاك ميزانشوري و رطوبت خاك كاسته شده و بر 

 ماده آلي در عمق سطحي خاک در ميزان. شود افزوده مي
 خاک است زيريني اول، دوم و سوم بيشتر از عمق ها هگرو

ن به علت اي هولي در گروه چهارم در عمق دوم بيشتر است ك
علت . باشد زياد مواد آلي در بافت سبك اين گروه ميآبشويي 
 زياد ماده آلي در گروه اول به دليل تراكم زياد ميزانحضور 

ن نوع اي هاعتقاد دارد ک) ۱۳۸۲(توکلي . ي غالب استها هگون
 کمي مواد آلي هستند که ناشي ميزان در سطح داراي ها خاک

اسه بادي ها از ي پايين تر مها هاز بقاياي گياهي است و در الي
، هر چه ي و بلندياز لحاظ پست. ندشو مينظر مواد آلي فقير 

از گروه اول به سمت گروه پنجم حركت كنيم به ارتفاع و 
شيب منطقه افزوده شده و در نتيجه آن، بر ميزان بارندگي 

بنابراين ما نتيجه گرفتيم كه در مراتع اين . شود افزوده مي
 تاثير بيشتري بر ي و بلندي خاكي و پستهاي عاملمنطقه 

.  اقليمي دارندهاي عاملپراكنش پوشش گياهي نسبت به 
 بررسي روابط پوشش گياهي در) ۲۰۰۰(دوکورت و همکاران 

 محيطي در مراتع آهکي غرب اسپانيا، فرانسه، هاي عاملو 
 اقليمي در اين هاي عاملانگليس و ايرلند بيان کردند که 
ما نبايستي به تنهايي مورد مقياس اهميت بسزايي دارند، ا

  .توجه قرار گيرند
بندي  بندي و رسته  طبقهي عددياز روش هاپژوهش در اين 

بندي و   طبقهبا هم گيري بهره.  شدگيري بهرهپوشش گياهي 
 از روابط بين روشنيبندي پوشش گياهي، يک تصوير  رسته
 و محل شان در سيماي سرزمين فراهم ياهيي گها هگرو
بيان پژوهش ن اي  هنتيج). ۲۰۰۵گت و همکاران، انري(کند  مي
 كه آب قابل ي و بلندي خاكي و پستهاي عاملکند که  مي

دهند، پراكنش پوشش گياهي  دسترس را تحت تاثير قرار مي
  . كنند منطقه را توجيه مي

  :شود نتيجه بررسي منابع مختلف در دو مطلب کلي بيان مي
وشش گياهي و  بين پاي هاول اين که يک رابطه پيچيد

همراهي دو طرفه بين کليه .  محيطي وجود داردهاي عامل
 خاک وجود دارد، نه عامل هاي ويژگي محيطي و هاي عامل

 از پوشش گياهي و دوم، بررسي ويژگيخاصي از محيط و يک 
دهد که اقليم موثرترين  ، نشان ميگستردهها در سطح  رستني

 ها در بررسي رستني. عامل پراکنش پوشش گياهي است
 را موثرترين ي و بلندي خاکي و پستهاي عاملسطح کوچک، 

بررسي در سطح . داند  بر توزيع پوشش گياهي ميها عامل
. داند ها، جنس سنگ زيرين را عامل موثر مي جزئيات رستني

 Ammodendron اي ه است که گونه درختچيادآوريقابل 
persicum در سطح استان خراسان تنها در اين منطقه 

  درويشگاه دارد و حتي در سطح مناطق بياباني ايران نيزر
). ۱۳۸۲، يتوکل( است نام برده شدهي از آن هاي جامعهمحدود 

بنابراين اين گونه به عنوان گونه هميشه سبز نادر مناطق 
 درصد مانندي هاي عامل. آيد مي بشمارکويري و بياباني استان 

ي هاي ملعاذرات شن، رطوبت خاك و آهك خاك از جمله 
لذا در . اند هستند كه باعث حضور اين گونه در منطقه شده

 گروه چهارم، جهت همانند محيطي هاي عامل مناطق با ديگر
ي کشور ها نااحياي مناطق خشك و زيباسازي مناظر بياب

  .شود توصيه مي
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 بررسي  در منطقه مورد TWINSPANهاي گياهي بدست آمده از   در گروهPCA محيطي و شش مولفه اول هاي عامل همبستگي بين ‐۴جدول 

 هاي عامل
 محيطي

مولفه 
 اصلي اول

مولفه 
 اصلي دوم

مولفه 
 اصلي سوم

مولفه 
اصلي چهارم

مولفه اصلي 
 پنجم

مولفه 
 اصلي ششم

 ۱۲/۰ ۱۴/۰ ۰۳/۰ ‐۱۴/۰ ‐۲۸/۰ ۱۹/۰ ۱شن

 ۰۵/۰ ۲۴/۰ ‐۱۲/۰ ‐۱۸/۰ ‐۳۱/۰ ۱۷/۰ ۲شن

 ‐۰۶/۰ ۰۴/۰ ۱۳/۰ ۲۵/۰ ۲۲/۰ ۲۰/۰ ۱سيلت

 ‐۰۴/۰ ‐۰۱/۰ ۳۸/۰ ۲۲/۰ ۲۴/۰ ۲۰/۰ ۲سيلت

 ۰۷/۰ ‐۲۱/۰ ‐۱۹/۰ ۲۷/۰ ۰۱/۰ ۲۳/۰ ۱رس

۲رس  ۲۳/۰  ۰۴/۰  ۳۱/۰  ۱۳/۰  ۲۰/۰  ۱۳/۰  

۱هدايت الكتريكي  ۱۵/۰  ۳۳/۰  ۴۱/۰‐  ۰۴/۰  ۰۷/۰  ۰۱/۰  

۱هدايت الكتريكي  ۱۵/۰  ۳۳/۰  ۴۱/۰‐  ۰۲/۰  ۱۲/۰  ۱۶/۰‐  

 ۰۶/۰ ۳۵/۰ ‐۰۲/۰ ‐۰۴/۰ ‐۱۶/۰ ۲۲/۰ ۱اسيديته

 ‐۲۶/۰ ‐۰۵/۰ ‐۰۲/۰ ‐۰۲/۰ ‐۱۶/۰ ۲۲/۰ ۲اسيديته

 ‐۰۶/۰ ‐۰۶/۰ ‐۰۲/۰ ۰۴/۰ ‐۲۹/۰ ۱۹/۰ ۱آهك

 ‐۲۸/۰ ‐۳۸/۰ ۱۳/۰ ۱۴/۰ ‐۲۲/۰ ۲۱/۰ ۲آهك

 ‐۰۳/۰ ۲۷/۰ ‐۵۴/۰ ۰۸/۰ ۲۳/۰ ۲۰/۰ ۱رطوبت اشباع

 ‐۰۲/۰ ‐۱۸/۰ ۱۴/۰ ‐۲۱/۰ ۳۱/۰ ۱۷/۰ ۲اعرطوبت اشب

 ۲۶/۰ ۰۶/۰ ۰۹/۰ ۲۷/۰ ۱۶/۰ ۲۲/۰ ۱ماده آلي

 ‐۰۲/۰ ۰۸/۰ ۰۲/۰ ۰۸/۰ ۰۸/۰ ۲۳/۰ ۲ماده آلي

 ‐۱۴/۰ ‐۱۷/۰ ۰۴/۰ ‐۱۱/۰ ‐۱۲/۰ ۲۳/۰ ۱رطوبت خاك

 ۱۳/۰ ‐۰۷/۰ ۱۴/۰ ‐۰۷/۰ ‐۰۱/۰ ۲۴/۰ ۲رطوبت خاك

 ‐۲۰/۰ ‐۰۸/۰ ۲۰/۰ ۱۵/۰ ‐۰۱/۰ ‐۲۳/۰ ارتفاع

 ۰۷/۰ ‐۲۱/۰ ۰۷/۰ ‐۲۰/۰ ۰۴/۰ ۲۳/۰ بشي

 ۰۷/۰ ۱۳/۰ ۴۶/۰ ‐۲۶/۰ ‐۳۲/۰ ۱۶/۰ جهت

 ‐۵۵/۰ ۵۴/۰ ۲۰/۰ ۱۵/۰ ‐۰۱/۰ ‐۲۳/۰ بارندگي

 ‐۵۶/۰ ‐۱۶/۰ ‐۱۹/۰ ‐۰۶/۰ ۰۳/۰ ۲۳/۰ دما
 .اشدخاک مي ب)  سانتي متر۲۰‐۱۰۰( و عمق دوم)  سانتي متر۰‐۲۰(  در جدول نشان دهنده عمق اول۲ و ۱ اعداد          
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Abstract 
This study was carried out to investigate the effective environmental factors in the distribution of 

vegetation in Zirkouh rangelands of Qaen. After delimitation of the study area, sampling of soil and 
vegetation were performed using randomized ‐ systematic method. Vegetation cover was recorded by 
using Braun-Blanquet combined abundance-cover scale in each sample. Within each sample, one profile 
was dug and soil samples being taken at 0-20 cm and 20-100 cm depths. Physical-chemical characteristics 
were determined include texture, lime, organic matter, soil moisture content, saturation moisture, EC and 
pH. Five vegetation groups were identified after the application of TWINSPAN method and were named 
after the characterizing species as follows: Salsola richteri-Aelorupes littoralis; Zygophyllum eurypterum-
Haloxylon ammodendron; Artemisia sieberi-Zygophyllum eurypterum; Ammodendron persicum-
Stipagrostis pennata; Artemisia aucheri-Amygdalus scoparia. The results of PCA showed that 
environmental factors best related with the distribution of this vegetation are texture, lime, organic matter, 
soil moisture content, saturation moisture, elevation and slope.  
 
 
Keywords: Vegetation-environment relationships, Classification, Ordination, Vegetation    groups, 

Zirkouh rangelands 
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