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 چکیده

ی این تحقیق به منظور ارزیابلذا کند. هر گونه گیاهی با توجه به نیازهایش یک مکان بهینه از محیط را به عنوان زیستتاهاا انابام می

برداری از روش نمونه در این مطالعه. انجام شددر مراتع اساپی مرودشت در اساان فارس  محیطیعوامل  با های گیاهیرابطه بین گونه

مار پیادا گردید.  03هایی به طول برداشت عوامل پوشش گیاهی و محیطی، ترانسکت جهتاستااادا شد و   ستیستاماتیک   -تصتادفی 

هدایت  (،OMآلی ) مادا در آزمایشتتتهاا می ان. صتتتورر گرفت توپوگرافی از های میدانیگیریخاک و اندازااز برداری نمونهستتتپ  

و  محیطیعوامل  رابطه بین .ندشد گیریاندازا فسار پااسیم و خاک، سدیم، رس و سیلت شن، (، درصدpHاستیدیاه )  (،ECالکاریکی )

 علتبه  CCAدر این مطالعه از محورهای اول و دوم  .شتتدتعیین CCA و  DCAآنالی های چند ماغیرا  از استتااادا با های گیاهیگونه

محور و 9/30( برای تبیین ارتباط استتااادا شتتد. هم نین محور اول  68/3و محور دوم 86/3محور اول دارا بودن باالترین مقدار ویژا )

 به ترتیب هابا ماغیرها و گونه اول و دوم همبساهی بین محوررا توجیه نمود و  رویشهاا و عوامل محیطی از تغییراردرصد  6/30دوم 

ارتااع از سطح دریا و شیب هم نین سدیم بودند.  شوری و گیاهی پوشش پراکنش در مؤثر خاکی عوامل ترینمهم .بوددرصد  99و  93

ن نایجه توالذا با عنایت به ناایج تحقیق حاضتتر می های گیاهی شتتناخاه شتتدند.گذار در ترکیب گونهبه عنوان عوامل توپوگرافی تأثیر

 ارتااعار در دوم گروا و ارتااعار در و بیشتتار هایگونه تعداد با اول گروا ،داشتتاند پراکنش گروا دو در گیاهی هایگونه گرفت که

 باال. الکاریکی هدایتقابلیت  و سدیم رویشهاهی هایمحدودیت با و ترپایین

 .آنالی  چند ماغیرا، ترکیب گیاهیخصوصیار توپوگرافی، خاک، خصوصیار  واژگان کلیدی:
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 مقدمه. 1
مسال م حااظت  طبیعی با ارزش، هایحاظ اکوستیسام 

از پوشش گیاهی و شناخت جوامع گیاهی و عوامل محیطی 

با توجه به نقش مهم گیاهان در تعادل . موثر بر آن استتتت
ها، شناخت روابط بین گیاهان و عوامل محیطی اکوستیسام 

 ناپذیر استتت جهت حاظ ثبار و پایداری آنها امری اجانام
رشتد و نمو گیاهان در رویشهاا طبیعی حاصل   .[03و  03]

ی طبیعی هارویشتتهااکتتتتارکرد عوامتتتتل گوناگون استتت.  

هموارا تحت تأثیر عوامتتل محیطی قرار میهیرنتد بنتابراین  
 ی طبیعی نی هارویشهاابتتا تغییتتر ماغیرهتتای محیطتی،    

تغییر خواهند کترد. مهتم تترین عوامتل محیطی تأثیرگذار 
لیمی، خصوصتتتتیار فی یکتتتتی و شیمیایی شامل عوامل اق

نژاد و نقی .[03] خاک، و عوامل توپتتتتوگرافی هستتتتتتاند  

در بررستتتی اثر ارتاتاع بر ترکیتب گیاهی    ،[39] همکتاران 
بندی م جنوم البرز با استتتااادا از رستتتاهعلا ارهای مرطو

CCA3   نشتتتان دادنتد، ارتااع از ستتتطح دریا در جغرافیای
گیتاهی، شتتتکتل زنتدگی، ترکیتب گیتاهی و توزیع مکانی      
ای با علا ارهتای مرطوم اثر مستتتاقیم دارد. ترکیتب گونته   

گرادیان ارتااعی همبستتتاهی باالیی دارد و با اف ایش ارتااع 
متتت و متته داری دارنتتد.هتتا اف ایش معنیکریپاوفیتتتهمی

در  رایچند ماغ لیو تحل هیتج در مطالعه ، [31]همکتاران  
 مراتع یاهیپوشتتتش گ یطیو مح یکیارتبتاط با عوامل اداف 

 املعو نیتعامل ببه این نایجه رستتیدند که  الگاستتاان مو

عمق ، متانند ارتااع، فاصتتتله تا روستتتاا  ادافیکیو  یطیمح
توسط  تیاهم نیو ا است دارمعنیآهک  و خاک pHخاک، 
نشان داد  آنها مطالعه جهینا .شد مشتب   ی ناایجنمودارها
خاک، ستتطح  pHعمق خاک،  محیطی مانند یرهایماغکه 
 نوعتبر  یداریمعن ریو فاصتله از روسااها تأث  ارتااع ،یستنه 

 ،[36]کیالنه و همکاران گویلی .اه استها داشگونه عیو توز
 پوشش پراکنش بر خاک خصوصیار برخی در مطالعه تأثیر

 عوامتتل داد، نشتتتتان ایران مرک ی زاگرس مراتع گیتتاهی

 به را مطالعه مورد منطقه مراتع گیاهی تیپ هشتتت محیطی

 
 

 

 گ ی گون، (Ferula ovina) کماشامل؛  عمدا رویشهاا سه
(Astragalus adscendens )کتتاتتیتترایتتی    گتتون و 

(Astragalus Brachycalyx )درصتتتد کردند. بندیگروا 

درصتتتد  آهتتک، درصتتتد ختتاک، عمق آلی، کربن رس،
 عوامل ینترممه لبت خاک درصتد  و ستطحی  ری استن  

ژوئا  بودند. گانهسه مرتعی هایرویشهاا جداستازی  در مؤثر
عوامل  و گیاهی پوشتتتش بین روابط بررستتتی با ،[06]

ای خوشه تج یة از استااادا  با محیطی )خاک، توپوگرافی(
 کیایت با باال گیاهی تنوع که، داد نشتتان چین غرم در

جعاری و استتت.  همراا مطلوم توپوگرافی شتترایط و خاک
 برخی با گیاهی پوشش روابط بررستی  در، [38]همکاران 

 دریافاند، ی د ندوشن اساان مراتع در خاک خصتوصتیار  

 هایتاکیک تیپ در خاک خصتتتوصتتتیار ترینمهم که

 بافت خاک، شتتامل مطالعه مورد منطقة گیاهان رویشتتی

  1است. الکاریکی هدایت و آهک پااسیم، امالح گچ،
بتاتوجته بته ان ته که بیان شتتتد میاوان نایجه گرفت که     
تغییرار پوشتتتش گیاهی در مناطق اکولوژیکی مبالی میاواند 

بتا عوامل ادافیکی و توپوگرافیکی و به طور کلی عوامل محیطی  
 یلاص یاز اج ا یکی ،گیاهی بیترکهمبستاهی داشتاه باشتد.    

 رایبستت یطیتوستتط عوامل مح کهاستتت  یمرتع ستتامیاکوستت
امل خاک از عو اریو خصوص یم، توپوگرافیشود. اقل یکنارل م
گیاهی  پوشش درار تغییروز بر. [03] هستاند  یطیمح یاصتل 

محیطی است و هر گونه گیاهی  عوامل رینتمغلبه مه از ناشتی 
مکتانی را به عنوان   ،کته دارد  یبتا توجته بته نیتازهتای محیط     

هم نین با عنایت  .[3] کندرویشتهاا مناستب خود انابام می  
به مرور منابع مبالی در این زمینه میاوان خاطر نشتتتان نمود 

 های گیاهیگونهمحیطی رویشتتتهاا  هایآگاهی از ویژگیکته  

گونه ستتازگار با شتترایط محیطی در  نقش مؤثری در پیشتتنهاد
تغییرار  کردن رونتتد مشتتتب  و دارد منتتاطق مشتتتتابتته

 و اینکه تا چه عوامل محیطیتغییرار  های مرتعی بارویشتتتهاا
های مرتعی تأثیر بر پراکنش رویشتتتهاا انتدازا عوامل محیطی 

ترین از مهم مطالعه حاضتتر در استتت. بررستتیقابل  گذارندیم
برای ( 3DCA) گیری شتتتتداروش آنتتالتیت  تتطبیقی قوس   

1 Canonical Correspondence Analysis 
2 Detrended Corespondance Analaysis 
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بندی و کنارل طول گرادیان استتتااادا شتتتدا استتتت. رستتتاه
عوامل محیطی مؤثر  ترینمهمهم نین، به منظور شتتناستتایی  

 استتااادا (CCA) یبر پوشتتش گیاهی از آنالی  تطبیقی ماعارف

گیری شتتدا و آنالی  تطبیق آنالی  تطبیقی قوس شتتدا استتت. 
هدف  .بندی پوشتتش گیاهی هستتاند های رجماعارفی از روش
 حذف اثرار قوسی و فشردگیگیری شتدا  آنالی  تطبیقی قوس

ا و هصتتتحیحی از مکان گونهو ارایه  یآنالی  تطبیقبندی در رج
برداری در طول محورها استتتت در حالی که واحتدهتای نمونه  

 و هتتابنتدی هم متتان گونتته آنتتالی  تطبیق ماعتتارفی رجهتدف  
ن ارتبتتاط ماغیرهتتای محیطی بتتا ماغیرهتتای محیطی و تعیی

در مجموع هدف  اما برداری استتتتهتا و واحدهای نمونه گونته 
خالصه کردن مجموعه انبوا با  واست  خالصه سازی اصلی آنها
شتناسایی   نماید.قدور میمرا ها شتناخت روابط اکولوژیک  دادا

از  جوامع گیتتاهیمتهمارین عوامتتل محیطی تتتأثیرگتتذار بر  
های زیستتت ترین طرحمطلوم های الزم جهت تعیینضتترورر

توان از هم نین میاستتتت. هتای مدیریای  محیطی و برنتامته  
هتای گیاهی مناستتتب برای  گونته ناتایج آن در زمینته معرفی   

از طرفی مطالعه پوشتتش  .مناطق تبریب شتتدا استتااادا نمود

کند گیاهی، ما را قادر به حل مستتایل اکولوژیکی و مدیریای می
توان رونتتد تغییرار را و بتتا ارزیتتابتی اطالعتتار گیتتاهی، می 

این مطالعه با هدف بررستتتی رابطه عواملی لتذا  بینی کرد. پیش
افیکی بتا این فر  کته این عوامتتل بر جوامع   ادافیکی و توپوگر

تواند گیاهی شتتهرستتاان مرو دشتتت واقع در استتاان فارس می

تا بدین وستتتیله داری داشتتتاه باشتتتد، انجام شتتتد. تاثیر معنی
راهکتارهتای متدیریای بهاری برای منطقتة مورد مطتالعه ارائه      

 .گردد

 

 هامواد و روش. 2

 موقعیت منطقه مورد مطالعه .2.1

شتهرستاان مرودشت از شهرساان های شمالی اساان   

کیلوماری از مرک  اساان قرار دارد.  61فارس و در فاصتله  

کیلومار مربع و از شتر  به شهرساان   0869مستاحت آن  

ارستنجان از شمال به شهرساان پاسارگاد و از شمال غرم  

بته شتتتهرستتتاتان خرم بیتد و اقلید و از جنوم غربی به    

جنوم به شهرساان شیراز محدود  شتهرساان سپیدان و از 

هکاار،  1/3860محدودا مورد مطالعه به مستتاحت . استتت

منطقه  درمرودشتتتت شتتتهر کیلوماری  08در فتاصتتتله  

باشد. منطقه طرح بین می استاان فارس  استماعیل آباد در 

 و عتتر  10˚1΄08˝و 10˚33΄31˝طتول جتغتترافتیتتایتی    

. قرار گرفاه استتتت 39˚69΄0˝و 39˚61΄30˝جغرافیتایی  

 31میانهین . باشتتدمار می 3938ارتااع ماوستتط منطقه 

و درجه  مارمیلی 6/033 هبارندگی سالیان ،(99-93) ساله

 باشد.می گرادسانای 0/39حرارر 

 برداریروش نمونه. 222

برداری از پوشتتش گیاهی با توجه به دورا رویش نمونه

برداری تصادفی های گیاهی با استااادا از روش نمونه گونه

 روش تلایقستتتیستتتاماتیک انجام گردید. به علت اینکه 

 در را روش دو م ایای سیساماتک و تصتادفی  بردارینمونه

در این تحقیق از روش تصتتتتادفی  داشتتتتت، خواهتتد بر

 روش . زیرابرداری اسااادا شدستیستاماتیک جهت نمونه  

 و شتتدن پیادا قابل آستتانی به ستتیستتاماتیک بردارینمونه

 مستتاقل یکدیهر از هانمونه اینکه دلیل به اما استتت اجرا

 هانمونه سایر محل کنندا تعیین اول نمونه محل و نیساند

. در این نوع دهدنمی دقیقی اطالعار آماری نظر از استتت

گیری در فواصتتل مشتتب  و  گیری واحدهای نمونهنمونه

شوند و تغییرار بیشاری پوشش دادا یکنواخت مساقر می

گیری به طور یکنواخت پراکندا واحتدهای نمونه شتتتدا و 

 نمود پ  از تشبی  اجاماعار گیاهی به روششوند. می

ظاهری یعنی توجه به تغییرار پوشش گیاهی، در هر یک 

درصتتتد ماری  03ترانستتکت   31در طول  همهنمناطق 

ری ا( های گیاهی، خاک، ستتن  و ستتن  پوشتتش )گونه

ول ترانستکت با توجه  ها و طتعداد نمونهیادداشتت گردید.  

به تغییرار پوشتش و اندازا پالر با روش حداقل مساحت  

به علت  مبالی هایتعیین شتتتد. بته طوری کته در تیپ  
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 مربعی در نظر گرفاه شد.مار  3*3های همراا، ابعاد مناستتتب پالر تعداد کم گونه

 

 قالب کشور، استان و شهرستانمنطقه مورد مطالعه در  .1شکل 

 

 

محدوده مورد مطالعه. 2شکل 
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برداری در مناطق نمونته  دلیتل اینکته   بته در این تحقیق 

 کم بررسی مورد خصتوصیار  و واریان همهن انجام شتد  

هر  برداری در اماتتدادپالر نمونتتهپنج  ،رو این از بتود، 

از آنجایی که اف ایش حجم نمونه  شتتتد. پیاداترانستتتکت 

ه باید ب شود،و زمان تحلیل آماری می باعث اف ایش ه ینه

ای کتته خطتتایی معقول در برآورد حتتداقتتل حجم نمونتته

 .پارامارهای جامعه دارد، قناعت کنیم

، کماتر ،تاجی پوشش صددر رخصوصیا رپال هر در

های گونه. شد ثبتستن  و سنهری ا و درصد خاک لبت  

ی منطقه توستتط فلور ایرانیکا و توستتط کارشتتناستتان گیاه

ارتااع از سطح دریا و  ادارا منابع طبیعی شتناستایی شتد.   

ثبت و شتتتیب هم توستتتط   GPSجهت شتتتیب توستتتط

جغرافیایی برای  گیری شد. جهتاندازا ستنج سوناو شتیب 

های چند ماغیرا، از طریق بکتارگیری در تج یته و تحلیل  

 .[30] شدکمی  (Cos(45-A)+1)فرمول 

در  برای بررستتتی تتأثیر ختاک نی  در هر تیپ گیاهی  

 313ها تا عمق بر پایه جداستتتازی افقها ختاک زیر گونه 

در  .برداری شتتدنمونه (فعالیت ریشتته عمق) مارستتانای

 از ابادا و اناهای هر ترانستتتکت ختاک نمونته   13مجموع 

 هایبرخی تیپ الزم به ذکر استتت که در برداشتتت گردید.

تا عمق خاک  وجود الیه محدود کنندا، تنها گیاهی بدلیل

برداری خاک نی  نمونه .برداری انجام گردیدموجود نمونته 

گیری پوشتتتش گیتاهی انجام گردید.  هم زمتان بتا نمونته   

 عبور ماریمیلی دو الک از شتتدن خشتتک از پ  هاخاک

گردد.  جدا آن از ها و مواد زائدری استتن  تا شتتدند دادا

به   (pH)استتتیدیاه [0]هیدروماری  روش به بافت خاک

به  (EC)مار و هدایت الکاریکی   pHروش گل اشتتتباع با

سنج الکاریکی بر حسب دسی روش عصارا اشباع با هدایت

به کربن و متادا آلی خاک   ،[39]  (dS/m)زیمن  بر مار

فستتار با دستتاهاا  ،روش والکی و بالک بر حستتب درصتتد

سدیم و ، [31] اسپکاروفومار بر حسب قسمت در میلیون

 فاوماری برحسب قسمت در میلیونپااسیم با دساهاا فلم

 تعیین و محاسبه شدند. [33]

 دار بودن ماغیرها، بامنظور بررستتتی معنی در ابادا به

 های خاک و پوششبر روی دادا SPSS اسااادا از نرماف ار

دار ماغیرهای معنی انجام شتتتد و گیتاهی، آنتالی  فتاکاور   

ویژگیهای خاک  ماتری  اطالعار مشتب  گردید. سپ  

برای تعیین اثر عوامل محیطی . و پوشش گیاهی تهیه شد

ای هبا اساقرار پوشش گیاهی، پ  از تهیه اطالعار ویژگی

 4.5اف ار و پوشتتتش گیتاهی، بتا استتتااادا از نرم  محیطی 

CANOCO- [01]، عوامل ها و ارزیابی همبستتتاهی گونه

برای تشتتتبی  DCA ا آنالی  انجتام گردید. اباد  محیطی

به دلیل اینکه روش . انجام شدRDA یا  CCAاستااادا از  

CCA  های بطور هم زمتان به بررستتتی همبستتتاهی دادا

ها در نستتبت به ستتایر روش  ،پردازدمی گیاهی و محیطی

د، وشچهار ر از یشاب اگر طول گرادیان. [36] اولویت است

دیهر تغییرار پوشتتتش گیتتاهی در گرادیتتان  بتته عبتتارر

کته یک تج یه غیر خطی    CCAمحیطی زیتاد شتتتود، از 

 از رماکشتتود و چنان ه طول گرادیان استتت، استتااادا می

و تغییرار پوشتتتش گیتاهی در طبیعت از   چهتار بتاشتتتد  

 شودمی اسااادا RDAای به نقطه دیهر کم باشد، از نقطه

هتتتتتتا در جهت تحلیلجلوگیری از اریبی  منظور به .[33]

 ها با استتتاااداواریان ، دادا گونه یا ماغیرهایی با حداکثر

 .شتتتتتتتتتتد  از میانهین صتتار و واریان  واحد استتااندارد

 هتتا بتتا محیط بتتا آزمون داری همبستتتاهی گونتتهمعنی

Monte carlo Permutation test [36] بررستتتی شتتتد .

مشاهدا ها توان بر روی دیاگراممیرا  CCAخروجی روش 

بر روی این  .کرد و روابط موجود را مورد تاستتتیر قرار داد

 اداد محیطی نمایش عوامل و مرتعی گونه، مکان هادیاگرام

 بر عوامل ارتباط بین ترستتیمی نمودارهای در .شتتوندمی

 ارزیابی مورد هصورر دوگانب و مباصتار  محور چهار روی

 یمقایستتته و نمودارها این از با استتتااادا گیرد.می قرار

 ارتباط چهونهی توانمی مباصتتتار مبالی ورهتای مح

 ارتباط هم نین و گیاهی هایو گونه خاک عوامل میان

با توجه به . کرد بیان را با یکدیهر محیطی عوامل میتان 

)ضریب  r ابادا )]r –1 (/) −n [(r = t  ،[0] فرمول
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 tبه  rشود و سپ  با فرمول فو  همبساهی( محاسبه می

 استتایودنت tشتتود آنهاا با استتااادا از جدول  تبدیل می

 شود.دار بودن تعیین میمعنی

 

 نتایج. 3

 منطقه فلور معرفی. 3.1
 و خشک منطقه یک عنوان به منطقه اینکه به توجه با

 در منطقه زیادی هایگونه تعداد ،باشتتدمی خشتتک نیمه

 گونه 33 ای،درخا ه گونه دو تعداد مجموع در. نشد یافت

 خانوادا 33 و جن  33 به ماعلق علای گونه نه و ایبوته

شدند و خانودا گندمیان  شناسایی مطالعه مورد منطقه در

را به خود اخاصاص دادند درصد(  1/11)بیشتارین درصد  

ا دوم در ردبه ترتیب  و خانودهای کاستنیان و اساناجیان 

 خانوادابته ترتیب   کته و ستتتوم قرار داشتتتانتد بته طوری  

Poaceae، Asteraceae  وChenopodiacea بیشتتتارین 

 هم نین. بودند دادا اخاصتتاص خود به را هاگونه تعداد

 ررانکای روش براستتاس رویشتتی هایفرم بندیطبقه ناایج

 بترتی به هافانروفیت و هاتروفیت که، داد نشتتان نی  [9]

ا به رحیاتی منطقه  هایفرم از درصد کمارین و بیشتارین 

 (.0اند )شکل اخاصاص داداخود 



 .((Barnes, 1998  رانکایربندی منطقه مورد مطالعه بر اساس طبقه های حیاتیفرم .3 شکل

 های منطقه مورد مطالعهلیست گونه .1 جدول

 خانواده گونه گیاهی

Peganum harmala Zygophyllaceae 

Dactylis glomerata Poaceae 

Alhagi camelorum Fabaceae 

Artemisia aucheri Asteraceae 

Stipa barbata Poaceae 

Onobrychis sp Fabaceae 

Halocnemum sp Chenopodiaceae 

Atriplex sp Chenopodiaceae 

Aegilops sp Poaceae 

Astragalus glaucacanthus Fabaceae 

Amygdalus lycioides Rosaceae 

20%

35%

42% 3%

Hemicryptophytes

Chamophytes

Therophytes

Phanerophytes
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 1 جدولادامه  

 خانواده گونه گیاهی

Centaurea sp Poaceae 

Atriplex leucoclada Chenopodiaceae 

Acantholimon aspadanum Plumbaginaceae 

Echinops aucheri Asteraceae 

Verbena  sp Verbenaceae 

Scariola orientalis Asteraceae 

Ebenus stellata Fabaceae 

Convolvulus arvensis Convolvulaceae 

Bromus sp Poaceae 

Amygdalus scoparia Rosaceae 

 

 چند متغیرهآنالیز . 3.2

 (DCA) رداجهتغیرتطبیقیتحلیلوتجزیه

یا  CCAبرای تشتتبی  اسااادا از  DCAآزمون ابادا 

RDA .در این تحقیق طول گرادیان از آنجا که  انجام شتتد

  CCAازبنابراین  ،(3بود )جدول  6ر از ابیشتتت (913/6)

ی اهگونهو ترکیب امل محیطی وع رابطه بینبرای بررسی 

 هایدادا . تج یه و تحلیلاستتتااادا شتتتدمطلوم  گیاهی

 روابط بیانهر  CCAبا محیطی عوامل و گیاهی پوشتتتش

 ملعوا از برخی با ارتباط در گیاهی پوشتتش تغییرار میان

 رفمع هایگونه تعیین برای دیاگرام این. باشدمی محیطی

ی بردارنمونه نقاط همراا به هاآن پراکنش که شد؛ اسااادا

 شدا است. دادا نشان 6در شکل 

 بین عوامل محیطی و پوشش گیاهی CCAآنالیز 

بته منظور بررستتتی ارتبتاط بین ترکیتب گیاهی و عوامل    

استااادا شد، که   (CCA)ماعارفی  تطبیقیمحیطی از آنالی  

ه، بندی حاصلیک روش آنالی  مستاقیم بودا و دیاگرام رستتاه 

های هتای محیطی و به موازار آن تغییرار دادا تغییرار دادا

اول و  از محورهایدهد. در این مطالعه دستتت میها را بهگونه

محور اول )به جهت دارا بودن باالترین مقدار ویژا  CCAدوم 

( برای تبیین ارتباط استتتااادا شتتتد 68/3و محور دوم 86/3

و محور دوم  درصتتتد 9/30هم نین محور اول  (.0)جتتدول

ند کناز تغییرار رویشهاا و عوامل محیطی را توجیه می 6/30

به ها بتا ماغیرهتا و گونه   اول و دوم همبستتتاهی بین محورو 

  باشد.درصد می 99و  93ترتیب 

 .DCAبندی های گیاهی در دیاگرام رستهی همبستگی محورها برای گونهمقادیر ویژه. 2جدول 

 محورها مقادیر ویژا طول گرادیان هاگونه درصد واریان  طول گرادیان

913/6 

9/39 63/9 69/3 3

6/36 13/3 01/3 3

1/36 38/3 36/3 0

6/03 99/3 39/3 6

 

 های پوشتتتش گیاهییطی با داداهای محناایج آنالی  دادا

توان نمودارها میاین از  نشان دادا شد. با اسااادا 1در شکل

بته شتتتیب تغییرار فاکاورهای محیطی در پوشتتتش گیاهی  

  .منطقه پی برد
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 برادری.و نقاط نمونه هاگونهبرای ترکیب  DCAبندی نتایج رسته دیاگرام .4 شکل

 

 های گیاهی.و گونهعوامل خاک بین  CCAی همبستگی محورهای آنالیز مقادیر ویژه .3جدول

 محورها مقادیر ویژا هاماغیرها و گونه ضریب همبساهی ها و محیطگونه درصد واریان  تجمعی هاگونه  واریان درصد 

9/30  3/08  93/3  86/3  3

6/30  9/83  99/3  68/3  3

6/36  3/91  99/3  39/3  0

6/03  1/61  96/3  31/3  6

 

 

و عوامل محیطی. هاگونهبین  CCAبندی رسته دیاگرام نمودار .5شکل 
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 داریآزمون مونت کارلو برای بررستتتی معنی هم نین

نشتتتان داد، کته عوامل   CCAعوامتل محیطی در آنتالی    

محیطی شتتیب، ارتااع از ستتطح دریا، درصتتد خاک لبت، 

درصد  1ها درستتطح تعداد گونهستدیم، فستار، بیوم  و   

توان گات که از بین عوامل محیطی و می بودنتد دار معنی

های گیاهی عوامتل فو  بیشتتتارین تتأثیر را بر روی گونه  

 (.8و شکل 6جدولداشاند )

 .و عوامل محیطی هاگونهبین  CCAنتایج آزمون مونت کارلو آنالیز  .4 جدول

P-value F-ratio های محیطیگرادیان 

*33/3 9/3 Bare soil 

*0/3 36/3 Na 

*36/3 9/3 P 

*33/3 3/3 Biomass 

*33/3 9/3 Species No 

*33/3 8/3 Altitude 

*33/3 3/0 Slope 
 .درصد 1داری در سطح  معنی*

 

 

 

 های گیاهی و عوامل محیطبین گونه  CCAآنالیز Monte Carlo Permutation test آزمون  بندیدیاگرام رسته .6شکل 
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و  محیطی بین عوامل CCAناایج آنالی   بتا توجته بته   

ها، سدیم، خاک لبت، درصتد پوشتش بوته  ترکیب گیاهی 

ستتتیلت، درصتتتد جهت شتتیب،  قابلیت هدایت الکاریکی، 

 محور اب ترتیب بیوم ، پااسیم و درصد پوشش گیاهی به

 ریا،د سطح از ارتااع شیب، عوامل و مثبت همبساهی یک

 دتعدا و رس ری ا،-سن  و سن  ،شن اسیدیاه، آلی، مادا

  داشتتتانتتد. مثبتتت همبستتتاهی دو محور بتتا هتتاگونتته

 - Alhagi  camelorum - تیتتپ گیتتاهی هتتایگتونتته 

Amygdalus scoparia ستتطح از ارتااع شتتیب، عوامل با 

 و رس آلی، مادا اسیدیاه، فسار، ری ا،سن  و سن  ،دریا

داشتتتاند از جمله این  مثبت همبستتتاهی هاگونه تعداد

 Alhagi camelorum،Onobrychis spتوان بهها میگونه

، Amygdalus scoparai  وlycioides Amygdalus   اشارا

 شتتتیب، با Halocnemum sp - Atriplex sp تیپکرد. 

 ها،بوته پوشش درصد بیوم ، لبت، خاک شوری، سدیم،

 یهمبساه پااسیم و گیاهی پوشش درصد ستیلت، درصتد  

 ترپایین ارتااعار در بیشتتار هاگونه این. داشتتاند مثبت

 ، Halocnemum sp هاآن غالب گونه و شتتتدند دیتدا 

Atriplex sp  وAtriplex leucoclada  پوشتتتشبود کتته 

قابلیت  با و شتتدند می شتتامل  را گروا این غالب گیاهی

 با و داشتتاند مثبت همبستتاهی ستتدیم و هدایت الکاریکی

 داشتتاند منای همبستتاهی و شتتیب دریا ستتطح از ارتااع

 (.1 جدول)



 و عوامل محیطی هاگونهبین  CCAهای محیطی با محور یک و دو در آنالیز همبستگی گرادیان .5جدول 

 محور دوم اولمحور  گرادیان محیطی

 محور اول 

339/3 محور دوم  

Bare soil ** 936/3  396/3- 

Rock ** 830/3-  301/3 

Geravel ** 803/3-  338/3 

Clay 393/3-  331/3 

Silt 098/3  393/3- 

Sand 060/3-  368/3 

OM 303/3-   039/3 

Na *161 /3  060/3- 

K 309/3  386/3- 

P * 630/3-  383/3- 

pH 336/3-  319/3 

EC *613/3  633/3- 

Shrub ** 190/3  333/3- 

Vegetation 393/3  383/3- 

Biomass 006/3  ** 103/3- 

Altitude ** 880/3-  068/3 

Slope ** 886/3-  * 630/3 

Aspect 099/3  *613/3- 

Species No **903/3-  391/3 

 دار بودنعدم معنی nsدرصد و  1داری در سطح معنی*درصد،  3داری در سطح معنی**
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 گیریو نتیجه حثب. 4
 محیطیعوامل  بین رابطه جهت بررسی هدر این مطالع

چنتتد ماغیرا آنتتالی  از روش  گیتتاهی پراکنش پوشتتتشو 

از  رایچند ماغ لیو تحل هیتج  یهاروشزیرا  اسااادا شد.

ی عوامل ایو ک یروابط کم بررسیی برا روشتهای مناستب  

 ناایج طبق .[33] باشتتتدی میاهیت گ جوامعبتا  محیطی 

 هدایت خاکی؛ عوامل بین از بدست آمدا از تحقیق حاضر،

 از ارتااع توپوگرافی؛ عوامل بین از و ستتدیم و الکاریکی

 شپراکن بر گذار تأثیر عوامل عنوان به شیب و دریا ستطح 

با . دشدن شناخاه منطقه گیاهی هایگونه تنوع و ترکیب و

 توان نایجه گرفت کهعنتایت به ناایج تحقیق حاضتتتر می 

 پراکنش گروا دو در گیاهی موجود در منطقه هایگونته 

از  بیشتتتار هتتایگونتته تعتتداد بتتا اول گروا. انتتدیتتافاتته

،  Alhagi camelorum ،Amygdalus scoparaiجتتملتته

Bromus tomentellus  وorientalis Scariola   درکتته 

 با هاییگونهدر واقع  .پراکنش بیشتتاری داشتتاند ارتااعار

 یآب کم و خشکی به مقاوم و بیابانی گیاهان هایمشتبصه 

 با دوم گروا شتتتدند. مشتتتاهدا ارتاتتاعار در بیشتتتار

 باال الکاریکی هدایت و ستتدیم رویشتتهاهی هایمحدودیت

 رتپایین ارتااعار در بیشتتار هاگونه این شتتدند، مشتتاهدا

 به  Halocnemum sp هاآن گونه شتتاخ  و شتتدند دیدا

 تشکیل را گروا این غالب پوشش Atriplex spگونه  همراا

 های این تیپ ماننددادنتد. ناتایج نشتتتان داد که گونه  می

Atriplex leucoclada یمو سد با قابلیت هدایت الکاریکی 

 اب ها در رویشتتهااگونه این و اندداشتتاه مثبت همبستتاهی

 سطح از با ارتااع و اندشدا ظاهر بیشتار  شتوری  و ستدیم 

 پوشش باالی درصتد  نشتان دادند.  منای همبستاهی  دریا

 به هامقاومت این گونه به مربوط رویشتتتهاا این گیاهی

 هایمحدودیتچنین رویشهاهی  در حالی که است شوری

مانند  گیاهی هایگونه دیهر رویش برای را توجهی قابل

Bromus tomentellus  وorientalis Scariola  وجود به 

تر، در ارتااعار پایین الکاریکی اف ایش هدایت .است آوردا

 در هاصبرا و هاسن  وجود توان چنین توجیه کرد،را می

 اهشک و سطحی فشردگی باعث باالتر، ارتااعار رویشتهاا 

 شتتتود،می آم ناوذ کاهش نایجه در و ختاک  تبلبتل 

 ارارتااع ستتمت به باالتر ارتااعار از زیادی امالح بنابراین

تواند به عنوان یک عامل در گردد که میمی حمل ترپایین

 ها بر ایناین یافاه کاهش رشتتتد گیاهان ایاای نقش کند.

 و نیمه خشک که در مناطق خشتتتتتتتتکنکاه تاکید دارد 

مربتتتتتتوط به خصوصیار شتتتتتتیمیایی خاک نقش  عوامل

 .[38] کنندایاا میای در پراکنش جوامع گیاهی عمتتدا

بر استتتتاس ناایتتتتج حاصل، شتتتتیب نی  یکتتی از       

ر د های گیاهی بودمؤثتتر در پراکنش تیپ عوامل محیطی

 Artemisia aucheri   - Astragalusتیتتپ این تحقیق

glaucacanthus های شتتتمالی دارای فراوانی شتتتیب در

. تداشفراوانی کماری  های جنوبیو در شیب بودبیشاری 

خاک که  احامال زیاد در این تیپ گیاهی بافت و عمقبه 

می ان بر باشتتتد، تأثیر زیادی  ماأثر از جهت شتتتتیب می  

دارد. خصوصیار پستتتتای و بلندی میاوانتتتد در     پوشش

ً  خصوصیار خاک از قبیل عمتتتتق خاک، رطوبت و مقدار

مادا آلی خاک کامال تأثیرگذار باشتتتتتتتتد و از این طریق 

با  مطتالعته حاضتتتر  در  را کنارل کنتد.  پراکنش گیتاهتان  

حررار  اف ایتتتتتتتتتتتتش ارتااع و به تبع آن کاهش درجه

های بالشاکی و خاردار پوشتتتش گیاهی تنک شدا و گونه 

هایی و هم نین گونه Astragalus glaucacanthus مثل

این موضتتوع ، اندیافاهاستتاقرار  orientalis Scariolaمثل 

ستتتتتتطح دریتتتتتتا را بر روی خوبی تأثیر عامل ارتااع از  به

 ارتااع از .دهدنشتتان می منطقه گیاهی هایپراکنش تیپ

یا  توسعهمهم در  عنوان یکی از عوامل ستتتتتتتتطح دریا به

یر و تغی دمابر  گیاهان میاواند از طریق تأثیر توستتعهعدم 

ی محیطو می ان بارندگی باعث تغییر در شتتترایط   در نوع

های مبالی گیاهی با توجه به و گونه هر رویشتتتهاا شدا 

کتتتتتتتتدام در یک محدودا   هر ،خود اکولوژیکینیازهای 

، اذعان نمودند [8]بهرامی و قربانی  .یابندگسارش ارتااعی 

تعیین کنندا  یکی از عوامل اصتتلی  ،ارتااع از ستتطح دریا
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خاک برای گیاهان  تنوع مکانی دستتتارستتتی مواد غذایی

های خاکی و ستتاخاار ماغیّر با تأثیر بر روی که باشتتدمی

غیر مستتاقیم بر روی ترکیب فلورستتایک  جامعه دارای اثر

 ناایج تحقیقار با ناایج بدست آمدا در این مطالعه .تاست 

نجای و همکتتاران و جعاری و ، [3]همکتتاران  و رخیآ

عوامتتل مبالی مطتتابقتتت دارد. ، [39،38] هتمتکتتاران  

گیری، توسعه و پایداری جوامع گیاهی اکولوژیکی در شکل

بررسی و تعیین در ، [8]بهرامی و قربانی  .[39]نقش دارند 

ی مرتعی هتتارویشتتتهتتااعوامتتل محیطی مؤثر بر پراکنش 

ه درمنطق به این نایجه رسیدند کهجنوم شترقی ستبالن   

ارتااع و جهت جغرافیایی  گرافیل فی یومطتالعه، عام رد مو

ه داشتتاهای مرتعی پراکنش رویشتتهااداری بر تأثیر معنی

 تطبیقیآنالی   از ناایج حاصلآنها اذعان داشاند که  استت. 

عوامتل محیطی منطقه حاکی از آن استتتت که   ماعتارفی 

 و930/3 ویژیمحور اول و دوم بتته ترتیتتب بتتا مقتتادیر 

ها و غییرار رویشتتتهاات 3/33 و 1/33و واریتان   139/3

 حاضر مطالعه در. کنندمی توجیه ل محیطی منطقه رامعوا

 و خشتتک منطقه یک عنوان به منطقه که این به توجه با

 ترکیب و پراکنش رسدبه نظر می باشتد، می خشتک  نیمه

اشاه د قرار ادافیکی خصتوصیار  تأثیر تحت ترگیاهی بیش

 ارخصتوصی  تأثیر به بستیاری  تحقیقار و مطالعار. باشتد 

 نیمه و خشتتک مناطق هایگونه از برخی رشتتد در خاک

 .[33،33،31]دارند  اشارا بیابانی و خشک

 orientalis Scariola - Bromusپتراکتنتش تیتتپ    

tomentellus   بیشار هاگونهایندر ارتااعار نشتان داد که 

و  آنها حضور و و شتود می مشتاهدا  کوهستاانی  در مناطق

، الکاریکی قابلیت هدایت تحت تاثیر های همراا آنگونته 

قرار گرفاه است و با کاهش شوری بر  ارتااع و شتیب زیاد 

 بافت، [33]ایروانی  .اف ودا شتدا است  آنهامی ان پراکنش 

 برگونتته مؤثر محیطی عوامتتل از را ستتتنهری ا و ختتاک

Bromus tomentellus  بیشتتار گونهاین. دادند تشتتبی 

 و شودمی مشاهدا سنهی صبرا و کوهساانی اراضتی  روی

 الکاریکی هدایتقابلیت  وخاک  شتتن درصتتد تأثیر تحت

 با آن همراا هایگونه و گونه این حضتتور و دارد قرار خاک

 هرابط الکاریکی هدایتقابلیت  کاهش و خاک شندرصتد  

 که ند، اذعان داشا[39] و همکاران جعاری .دارد مساقیم

 Scariola گونتته پراکنش در مؤثر عوامتتل ترینمهم از

orientalis خاک الکاریکی هدایتقابلیت  و خاک بافت 

 هدایتقابلیت  کاهش با گونه این حضتتتور و باشتتتدمی

 ونهگ این .دارد مساقیم رابطه خاک شن درصد و الکاریکی

 ری استتن  و ستتن  و کم شتتوری با هاییخاک در رابیشتت

 و حضتتور شتترایط کلی طورب .[9] دارد گستتارش زیاد

 مطابقت حاضتتتر تحقیق ناایج با فو  هایگونه پراکنش

 بیشتتارین می ان شتتوری خاک  که دادنشتتان  ناایج .دارد

 Halocnemum sp - Atriplex های تیپگونه مربوط به

sp  استتت و عامل شتتوری باالی خاک به عنوان معرف این

 رد پراکنش نسباا خوبی هاباشتد. این گونه تیپ گیاهی می

 و مناطق این اصالح توان برایمی و از آنها داشتاند  منطقه

وع این موض. نمود اسااادا دام، علوفه کیای و کمی اف ایش

هتتتتتتا با مقادیر باالی گونه دهندا سازگاری این نشتتتتتتان

 بر مؤثر عوامل شناخت بنابراین .خاک استتتتتتتتت شتوری 

 ستتازگاری به را ما تواندمی گیاهان گستتارش و استتاقرار

از ناایج تحیق حاضر  سازد. آشتنا  ناحیه هر بومی هایگونه

های این تیپ خصتتتوصتتتا توان نایجته گرفت که گونه می

هتتای غتالتتب در منتتاطق  از گونتته آتریپلک  و هتالکنوموم 

ان زیرا ناایج نشخشک و نیمه خشک با شوری باال هساند 

 یهاوجود محدودیت با ترپایین ارتااعار ها دراین گونه داد

 نطقهم در خوبی نسبی وفور باال الکاریکی هدایت و سدیم

 تیرا هایگونه از یکی Halocnemum sp گونه اند. داشتتاه

 ماندابی حالت و قلیائیت و شتتوری به مقاوم استتاناجیان

 با اراضی در گونه این گستارش  محدودا و باشتد می خاک

 مورد منطقه در .[1]است  کم شیب و زیاد بستیار  شتوری 

 تاکیک در مهم فتتاکاورهای از یکی شتتتوری مطتالعته  

 در محدودیت ایجاد دلیل به بود که گیتاهی  هتای گونته 

 در کنندا محدود عامل عنوان به غذایی مواد و آم جذم

 .کندمی عمل گیاهان اساقرار

 وشتتشپ بین ارتباط و پیوستتاهی به تحقیق این ناایج

 مقادیر واقع، در. دارد اشتتارا محیطی ماغیرهای و گیاهی
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 در محیطی عوامل از برخی و هاگونه همبستتتاهی باالی

 ربیانه خوبی به محورها که داد نشان بندیرساه محورهای

 رب یافاه این. هساند شتدا  گیریاندازا محیطی ماغیرهای

 زیاد دقت بر که [08،09] چاهوکی و زارعیزارع اظهارار

 در (CCA) ماغیرا چند آنالی  هایروش گوناگون قابلیت

 در. گذاشت صحه داشاند، تأکید رویشتهاا  تحلیل و تج یه

 نوانبه ع مورد مطالعه منطقه اینکه به توجه با تحقیق این

 ،شتتوددر نظر گرفاه می خشتتک نیمه و خشتتک مناطق

 یارخصتتوصتت تأثیر تحت بیشتتار گیاهی ترکیب و پراکنش

 اساقرار بر مؤثر عوامل شناخت بنابراین ،داشتت  قرار خاک

 هایگونه ستتازگاری به را ما تواندمی گیاهان گستتارش و

 این ستترشتتت  استتاس بر و ستتازد آشتتنا ناحیه هر بومی

 قداما هاآن شناخای بوم مدیریت به نسبت ،بومی هایگونه

 مناستتبی ایعلوفه ارزش از بومی هایگونه چهچنان. نمود

 اکولوژیکی سترشت  با هاییگونه توانمی نباشتند  برخوردار

 .نمود جایه ین ترمناستتب ایعلوفه ارزش با ولی مشتتابه

 شتتناخت در را ما منطقه شتتناخای بوم از حاصتتل ناایج

 اب گیاهان از که نمودا کمک مشتتابه طبیعی هایزیستتاهاا

 اسااادا منطقه اصتالح  مشتابه جهت  اکولوژیکی سترشتت  

 حیاءا مدیریت، به تحقیق این هاییافاه کلی . بطورنماییم

 مناطق گیاهی هایاکوستتیستتام  و مناطق این توستتعه و

 که است ذکر به الزم. کندمی کمک خشک نیمه و خشک

 هاونهگ پراکنش بر تأثیرگذار اصلی عوامل شدن مشب  با

 محیطی عوامل کلیه مطالعه جای به عوامل این مطالعه و

و  خواهد شدجلوگیری  زیاد ه ینه وقت و از صرف ،منطقه

 گردد.مقرون به صرفه می مطالعه 
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